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Ata da 110ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 8 de outubro de 2002

 
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão,
 Osmar Dias, Luiz Otá vio e Ro meu Tuma

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

Anto nio Car los Jú ni or – Arlin do Por to – Car los
Be zer ra – E di son Lo bão – E du ar do Si que i ra Cam pos
– E du ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – F ran ce li no
Pe re i ra – João Alber to Sou za – Jor ge Bor nha u sen –
José Jor ge – José Sar ney – La u ro Cam pos – Le o mar
Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Luiz Ota vio – Ma gui to
Vi le la – Ney Su as su na – Os mar Dias – Pa u lo Sou to –
Ra mez Te bet – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma –
Ro nal do Cu nha Lima – Tião Vi a na – Wal deck Orne -
las.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 26 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 278, DE 2002
(Nº 789/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, do

Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
EDUARDO DOS SANTOS, Mi nis tro de Pri me i ra Clas -
se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Edu ar do dos San tos, 
que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho
des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for ma ção
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00295/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -
tu i ção, e com o dis pos to no art. 56 do Re gu la men to de 
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to
nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57 do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Edu ar do dos San tos,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, 
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
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Exte ri o res para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Edu ar do dos San tos, que, jun ta men te com a Men -
sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para
exa me por par te de seus ilus tres mem bros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de Estado
das Relações Exteriores.

CURRICULUM VITAE

Emba i xa dor EDUARDO DOS SANTOS
Fi lho de Vit to Rap ha el dos San tos e Esther Con ce i -
ção dos San tos.
Nas ci do no Rio de Ja ne i ro, em 29 de de zem bro de
1952.
Ca sa do com Ma ria Eli sa beth Za mith dos San tos
(1976).
Tem duas fi lhas (Ca mi la e Cla ris se).

CURSOS

For ma do em Ciên ci as Ju rí di cas e Eco nô mi cas pela
Fa cul da de Na ci o nal de Di re i to da Uni ver si da de Fe -
de ral do Rio de Ja ne i ro (1975).
Di plo ma do Cur so de Pre pa ra ção à Carr re i ra de Di -
plo ma ta, Insti tu to Rio Bran co, Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res (1975).
Di plo ma do Cur so de Aper fe i ço a men to de Di plo ma -
tas, Insti tu to Rio Bran co, Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res (1982).
Di plo ma do Cur so de Altos Estu dos, Insti tu to Rio
Bran co, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res (1992).

ATIVIDADES DOCENTES

Pro fes sor as sis ten te de His tó ria Di plo má ti ca, Insti tu -
to Rio Bran co, 1993-1994.
Mem bro da Ban ca Exa mi na do ra de Pro va de Qu es -
tões Inter na ci o na is Con tem po râ ne as ao Con cur so
Ves ti bu lar para o Insti tu to Rio Bran co, 1992-1994.
Exa mi na dor do Cur so de Aper fe i ço a men to de Di plo -
ma tas, Insti tu to Rio Bran co, 1992-1994.
Exa mi na dor do Cur so de Altos Estu dos, Insti tu to Rio 
Bran co, 1999.

CARREIRA DIPLOMÁTICA

1 – Fun ções:

– Di vi são da Amé ri ca Me ri di o nal I, Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, Assis ten te (1975-1977).

– Emba i xa da em Mos cou, Ter ce i ro-Se cre tá rio
(1977-1978).
– Emba i xa da em Mos cou, Se gun do-Se cre tá rio
(1978-1979).
– Emba i xa da em Bu e nos Ai res, Se gun do-Se cre tá rio 
(1979-1982).
– Emba i xa da em Bu e nos Ai res, Pri me i ro-Se cre tá rio
(1982-1984).
– Di vi são da Amé ri ca Me ri di o nal I, Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, Assis ten te (1985-1986).
– Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Asses sor (1986-1989).
– Emba i xa da em Lon dres, Con se lhe i ro (1989-1992).
– Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Co or de na dor Exe cu ti vo (1992-1993).
– Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da,
Asses sor Espe ci al (1993-1994).
– Emba i xa da em Lon dres, Mi nis tro-Con se lhe i ro
(1994-1999).
– Asses sor Espe ci al do Ga bi ne te do Pre si den te da
Re pú bli ca (1999).

2 – Car gos:

– Ter ce i ro-Se cre tá rio, 1975.
– Se gun do-Se cre tá rio, 1978.
– Pri me i ro-Se cre tá rio, me re ci men to, 198.
– Con se lhe i ro, me re ci men to, 1986.
– Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 1993.
– Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 1999.

CONDECORAÇÕES

– Ordem do Rio Bran co, Bra sil, Grã-Cruz.
– Ordem do Rio Bran co, Bra sil, Co men da dor.
– Ordem Ber nar do O’Higgins, Chi le, Grã-Cruz.
– Ordem do Sol, Peru, Grã-Cruz.
– Ordem do Mé ri to, Por tu gal, Grã-Cruz.
– Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Equa dor, Grã-Cruz.
– Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ro mê nia, Grã-Cruz.
– Ro yal Vic to ri an Order, Re i no Uni do, Com man der.
– Ordem de Mi ran da, Ve ne zu e la, Co men da dor.
– Ordem do Mé ri to Na val, Ca va le i ro.
– Ordem do Mé ri to do Exér ci to, Ofi ci al.
– Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al.
– Ordem do Mé ri to das For ças Arma das.

– Me da lha Ta man da ré.
– Medalha Santos Dumont.
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URUGUAI

CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÔMICA INTERNA

Po lí ti ca

Até o fi nal de 2001, o Pre si den te Jor ge Batl le
tra va va dura ba ta lha para avan çar ra pi da men te nas
re for mas es tru tu ra is, ne ces sá ri as à mo der ni za ção e
ma i or in ser ção com pe ti ti va do país (como o des -
man te la men to dos mo no pó li os es ta ta is). De pa ra -
va-se, no en tan to, com sé ri os obs tá cu los, não só por 
par te do se tor po lí ti co, como tam bém da pró pria so -
ci e da de. As di fi cul da des de avan çar com a agen da
do Go ver no au men ta ram com o agra va men to da cri -
se eco nô mi ca e so ci al que se aba teu so bre o país,
nes te ano, ca rac te ri za da por um de sem pre go da or -
dem de 15% e cres cen te pa u pe ri za ção de ca ma das
da so ci e da de uru gua ia.

Os ma les que atin gem o Uru guai não po dem ser 
im pu tá ve is ex clu si va men te ao Go ver no e, mu i to me -
nos, à pre sen te ad mi nis tra ção. Na ver da de, des de
que Batl le as su miu a Pre si dên cia, o Uru guai tem en -
fren ta do con jun tu ra eco nô mi ca ex tre ma men te ad ver -
sa: um dé fi cit fis cal su pe ri or ao pre vis to (o que acar re -
tou a ne ces si da de de um ajus te fis cal em fe ve re i ro e
ou tro em maio em 2002), uma seca pro lon ga da que
pre ju di cou a pro du ção agro pe cuá ria, os efe i tos da
des va lo ri za ção da mo e da bra si le i ra so bre as ex por ta -
ções lo ca is (for te re tra ção nas ven das para o Bra sil),
a que da dos pre ços in ter na ci o na is dos pro du tos pri -
má ri os e alta dos pre ços do pe tró leo, o agra va men to
da cri se po lí ti co-eco nô mi ca ar gen ti na (com ne fas tas
con se qüên ci as para a eco no mia uru gua ia), o res sur -
gi men to da af to sa, em 2001, e o fe cha men to dos prin -
ci pa is mer ca dos à car ne lo cal (que só re cen te men te
co me ça ram a ser re a ber tos). No pri me i ro tri mes tre do 
cor ren te ano, so mou-se a esse qua dro som brio uma
cri se sem pre ce den tes na pra ça fi nan ce i ra do país e a 
con se qüen te per da do in vest ment gra de.

Como con se qüên cia da de te ri o ra ção do qua dro
só cio-eco nô mi co, o Pre si den te vem en fren tan do cli -
ma cres cen te de in sa tis fa ção po pu lar, que não se li -
mi ta aos se to res mais iden ti fi ca dos com a es quer da.
As cada vez mais fre qüen tes ma ni fes ta ções po pu la -
res con tam, em al guns ca sos, com se to res re pre sen -
ta ti vos da clas se em pre sa ri al, que co bram do Go ver -
no me di das para a re a ti va ção da ati vi da de eco nô mi ca 
e que são con trá ri os à in sis tên cia do Go ver no em
ado tar me di das re ces si vas, como os dois úl ti mos
ajus tes fis ca is (acom pa nha dos de im por tan tes au -
men tos de im pos tos).

A per sis tên cia e apro fun da men to da cri se têm
le va do a atri tos e dis si dên ci as den tro da pró pria co a li -
zão go ver na men tal. O Par ti do Na ci o nal (Blan co), em
par ti cu lar, vem pres si o nan do o Go ver no para que se -
jam ado ta das me di das com pen sa tó ri as ao ajus te fis -
cal vo ta do em 29 de maio úl ti mo. Re cen te men te, ao
dis cu tir-se a nova lei or ça men tá ria, que de ve rá adap -
tar-se ao ajus te apro va do, os blan cos pro pu se ram a
in clu são de me di das que, ao mes mo tem po, re du zis -
sem o gas to pú bli co, in cen ti vas sem a pro du ção e ali -
vi as sem os sa cri fí ci os so ci a is. O pro je to blan co de re -
a ti va ção pro du ti va já foi en vi a do ao Con gres so em ca -
rá ter de ur gên cia.

A acen tu a da ero são da po pu la ri da de do Pre si -
den te Batl le, em dois anos de man da to, ali a da ao gol -
pe des fe ri do so bre o Uru guai pe las agên ci as qua li fi -
ca do ras de ris co e à fra gi li za ção do se tor fi nan ce i ro
do país, com con se qüen te fuga de ca pi ta is, obri ga o
Pre si den te a bus car me lho rar sua pró pria ima gem e a 
do país no ex te ri or, o que te ria re fle xos tam bém no
pú bli co in ter no.

Nes sa li nha, Batl le tem cres cen te men te pro cu -
ra do ado tar uma pos tu ra cé ti ca quan to ao Mer co sul e
dar pri o ri da de às re la ções com os EUA (e, por ex ten -
são, com o FMI e de ma is or ga nis mos fi nan ce i ros in -
ter na ci o na is). Assim foi com a bus ca de as si na tu ra de
acor do co mer ci al com aque le país e as for tes me di -
das de ajus te fis cal pro pos tas pelo Go ver no e fi nal -
men te apro va das no Le gis la ti vo – na ten ta ti va de dis -
tan ci ar-se da cri se Argen ti na – que fo ram brin da das
com im por tan te aju da fi nan ce i ra ex ter na.

A in di ca ção, em 22 de ju nho, de Ale jan dro
Atchu garry para o Mi nis té rio da Eco no mia foi bem re -
ce bi da pe los ali a dos do Go ver no e por al guns par la -
men ta res da opo si ção, bem como pe los me i os em -
pre sa ri a is, in dus tri a is e sin di ca is, que elo gi a ram a ca -
pa ci da de de diá lo go do novo Mi nis tro da Eco no mia.
Logo de po is de as su mir o Mi nis té rio, Atchu garry re u -
niu-se com lí de res das ban ca das dos Par ti dos Co bra -
do e Na ci o nal, e os ali a dos re sol ve ram se lar um pac to 
de “paz po lí ti ca por um ano”. Atchu garry tam bém re u -
niu-se com par la men ta res da Fren te Ampla (opo si -
ção) e ofe re ceu ao par ti do um car go no co mi tê ad mi -
nis tra dor do fun do de for ta le ci men to ban cá rio.

A che ga da de Ale jan dro Atchu garry às fi las do
Po der Exe cu ti vo em meio a uma cri se eco nô mi co-fi -
nan ce i ra sem pre ce den tes – nos úl ti mos oito me ses,
40% dos de pó si tos ban cá ri os do país fo ram re ti ra dos
– não só trou xe uma in dis pen sá vel dose de oxi gê nio
ao Go ver no, como co lo cou um dos prin ci pa is ope ra -
do res po lí ti cos do ofi ci a lis mo à fren te da eco no mia.
Espe cu la-se que ele po de rá con ver ter-se numa es pé -
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cie de pri me i ro-mi nis tro da ad mi nis tra ção de Jor ge
Batl le.

Re gis tre-se, ain da, que, se des car ta da a na tu ral 
eu fo ria pela de sig na ção de um nome tão con sen su al
no ce ná rio po lí ti co, em pre sa ri al e sin di cal como o de
Ale jan dro Atchu garry, o novo Mi nis tro tem di an te de si 
a ta re fa her cú lea de re ver ter ou, pelo me nos, ad mi nis -
trar a pior cri se já vi ven ci a da pelo Uru guai: re cu pe rar
a con fi an ça per di da no sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal,
im pe dir a pul ve ri za ção do Pla no de Esta bi li da de pos -
to em an da men to há uma dé ca da e des lan char a pos -
ter ga da re for ma es tru tu ral do Esta do, que per mi ta en -
xu gar o de se qui lí brio crô ni co das con tas pú bli cas.

Se gun do pes qui sa na ci o nal de in ten ção de voto
da em pre sa Fac tum, di vul ga da em 11 de agos to, a co -
a li zão de es quer da (Encon tro Pro gres sis ta-Fren te
Ampla) fi nal men te lo grou su pe rar seu teto de vo ta ção
ob ti do no se gun do tur no das úl ti mas ele i ções pre si -
den ci a is, si tu an do-se no ní vel de 47% que, so ma dos
aos 2% do Par ti do Novo Espa ço, co lo cam as for ças
de es quer da com o ní vel de 49% de in ten ção de voto.
Os par ti dos tra di ci o na is (Co bra do e Blan co) es tão
com ape nas 37% das in ten ções de voto, si tu an do-se
12 pon tos per cen tu a is aba i xo do blo co opo si ci o nis ta.
O ní vel de in de ci sos e de op ções nu las ou em bran co
se si tu ou en tre 14% e 17%.

A le i tu ra dos nú me ros aci ma in di ca que não
ocor re no Uru guai um pro ces so de des cren ça ge ne -
ra li za da no sis te ma po lí ti co, mas sim o fun ci o na men to 
nor mal e flu i do do pro ces so de mo crá ti co, onde o de -
sen can to pela op ção ne o li be ral leva a po pu la ção a
op tar por uma al ter na ti va ain da não pro va da.

Eco no mia

O Uru guai en con tra-se em qua dro de pro lon -
ga da con tra ção eco nô mi ca e com ple ta em se tem bro 
pró xi mo qua tro anos con se cu ti vos de re ces são.
Des de 1998 até o fi nal de 2001, o PIB uru gua io caiu 
16,7%. Pre vê-se, para este ano, que da de 11%. Em
agos to, ocor reu uma dis pa ra da no Índi ce de Pre ços
ao Con su mi dor (IPC), re gis tran do-se a ma i or taxa
de in fla ção men sal dos úl ti mos dez anos (5,8%). No
mes mo mês do ano pas sa do, o ín di ce de cus to de
vida não ha via su pe ra do os 0,28%. De acor do com
da dos do Insti tu to Na ci o nal de Esta tís ti cas, a in fla -
ção acu mu la da, des te ano, até agos to já é de
18,96%, sig ni fi ca ti va men te aci ma dos 2,61% re gis -
tra dos no mes mo pe río do de 2001.

Os ma i o res ajus tes de pre ços ocor rem a par tir
do dia 20 de ju nho, quan do o Uru guai de ci diu aban do -
nar o sis te ma de ban das cam bi a is para ado tar a li vre
flu tu a ção do peso. Des de en tão, o peso uru gua io per -

deu 40% de seu va lor. Acre di ta-se que a in fla ção (es -
ti ma da an te ri or men te para su bir 12%) po de rá atin gir
40%, por con ta da des va lo ri za ção. No ano pas sa do,
de po is de a eco no mia ter en co lhi do 3,1%, o cus to de
vida ha via su bi do 3,6%.

A cri se ins ti tu ci o nal e a des va lo ri za ção da mo e -
da na Argen ti na re per cu ti ram pro fun da men te no Uru -
guai e atin gi ram de ime di a to dois im por tan tes se to res
que se man ti nham re la ti va men te a sal vo das tur bu -
lên ci as por que a eco no mia uru gua ia pas sa va. O tu -
ris mo, al ta men te de pen den te dos vi si tan tes ar gen ti -
nos, so freu per das de cer ca de 50% em re la ção ao
ano an te ri or. Por sua vez, o se tor fi nan ce i ro, cujo alto
grau de aber tu ra e pre vi si bi li da de atra ía a con fi an ça
dos in ves ti do res, foi fa tal men te gol pe a do pe los tam -
bém ele va dos gra us de co ne xão com o sis te ma fi nan -
ce i ro ar gen ti no e de pen dên cia de de po si tan tes não
re si den tes, es pe ci al men te ar gen ti nos. O pró prio grau
de aber tu ra do se tor cons pi rou para que se pre ci pi -
tas se a rá pi da per da de con fi a bi li da de que se ve ri fi -
cou, ao re ve lar a po ro si da de e fra gi li da de dos con tro -
les exer ci dos pe las au to ri da des fi nan ce i ras uru gua i as,
em de cor rên cia da ba i xa re gu la men ta ção do se tor.

Em suma, para en fren tar a cri se e com vis tas a
ga ran tir o apo io da co mu ni da de fi nan ce i ra in ter na ci o -
nal, o Go ver no in tro du ziu me di das de ajus te fis cal,
com re du ção de gas tos pú bli cos e au men tos de im -
pos tos, de ter mi nou a al te ra ção do re gi me cam bi al
para o de li vre flu tu a ção do peso uru gua io e foi le va do
a res trin gir a li ber da de do se tor fi nan ce i ro por meio da 
de cre ta ção de fe ri a do ban cá rio de qua tro dias em ju -
lho, du ran te os qua is con se guiu a apro va ção pelo
Par la men to da Lei de Esta bi li da de Ban cá ria, com o
ob je ti vo de ga ran tir a li qui dez do sis te ma.

No âm bi to in ter na ci o nal, as de ci sões to ma das
pelo Go ver no ao lon go do pri me i ro se mes tre têm con -
ta do com re i te ra das ma ni fes ta ções de apo io por par te 
dos or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is e de al -
guns de seus prin ci pa is pro ve do res, como a União
Eu ro péia, os pa í ses que a in te gram e o Ja pão.

Cum pre sa li en tar, nes te con tex to, as re cen tes
ações por par te do Go ver no nor te-ame ri ca no que, di -
an te da evi dên cia de que a eco no mia uru gua ia en -
con tra va-se sob ame a ça de co lap so, foi além das de -
cla ra ções re tó ri cas de apo io e con cor dou em con ce -
der em prés ti mo-pon te emer gen ci al para ga ran tir a li -
qui dez da pra ça uru gua ia, en quan to não se com ple ta -
vam os trâ mi tes ne ces sá ri os para a apro va ção de no -
vos cré di tos por par te dos or ga nis mos fi nan ce i ros
mul ti la te ra is, para os qua is já dera de ci si vo su por te.
Me nos de uma se ma na após o ges to nor te-ame ri ca -

Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17781

OUTUBRO 20024    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



no, con fir ma ram-se no vos pa co tes de cré di to do FMI,
BID e Ban co Mun di al, no va lor to tal de US$ 1,5 bi lhão.

As ações e de cla ra ções de apo io in ter na ci o nal e 
a pos tu ra dos em pre sá ri os uru gua i os e dos po lí ti cos,
es pe ci al men te os da co a li zão do Go ver no, bus cam
su bli nhar que a con sis tên cia, so li dez, se ri e da de e
pre vi si bi li da de das ações do Go ver no uru gua io são
ga ran tia de que a con fi a bi li da de do sis te ma fi nan ce i ro 
lo cal se re cu pe ra rá e se for ta le ce rá, logo que se su -
pe rem as di fi cul da des mo men tâ ne as.

RELAÇÕES COM O BRASIL

As re la ções do Bra sil com o Uru guai evo lu em
tra di ci o nal men te de for ma cor re ta e amis to sa, mar ca -
das por um diá lo go aber to, per ma nen te e cons tru ti vo.
Be ne fi ci am-se de con ta tos fre qüen tes en tre as au to ri -
da des dos dois Go ver nos e de uma in te ra ção

im por tan te en tre os res pec ti vos se to res pri va -
dos. A vi ta li da de da co o pe ra ção en tre as co mu ni da -
des fron te i ri ças agre ga va lor sin gu lar a es sas re la -
ções.

Nes ta e na úl ti ma dé ca da re a li za ram-se vá ri os
en con tros en tre os Che fes de Esta do dos dois pa í ses.

O Pre si den te Jor ge Batl le vi si tou o Bra sil ain da
na qua li da de de Pre si den te ele i to, em 1999, con fir -
man do a in ten ção do man da tá rio uru gua io de pros se -
guir com um re la ci o na men to in ten so e ím par com o
Bra sil.

A se gun da vi si ta do Pre si den te Batl le ao Bra sil
re a li zou-se em 2 de abril de 2002, en se jan do um in -
ter câm bio cor di al e fran co de opi niões en tre os dois
Che fes de Esta do, que es ti ve ram re u ni dos a sós por
mais de uma hora no Pa lá cio da Alvo ra da.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so es te -
ve no Uru guai como Pre si den te ele i to, em de zem bro
de 1994. Efe tu ou vi si ta de Esta do ao país em maio de
1997 e es te ve pre sen te à ce ri mô nia de pos se do Pre -
si den te Jor ge Batl le, em 29 de fe ve re i ro e 1º de mar ço 
de 2000.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so vol -
tou ao Uru guai nos dias 20 e 21 de agos to úl ti mo. Fo -
ram as si na dos três ins tru men tos ju rí di cos (acor do so -
bre in do cu men ta dos, acor do en tre aca de mi as di plo -
má ti cas e me mo ran do de en ten di men to ci en tí fi co e
téc ni co). A vi si ta ser viu para a con so li da ção das re la -
ções bi la te ra is e o for ta le ci men to do pa pel do Bra sil
como im pul si o na dor do Mer co sul, não obs tan te a di fí -
cil con jun tu ra que atra ves sam seus pa í ses mem bros.
Con tri bu iu igual men te para ro bus te cer as re la ções
en tre os dois Pre si den tes e per mi tiu uma “sin to nia

fina” no que res pe i ta ao di fí cil tema das re la ções ex -
tra-re gi o na is do Mer co sul.

Bra sil e Uru guai es ta be le ce ram, este ano, uma
Nova Agen da de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to
Fron te i ri ço, me ca nis mo me di an te o qual fo ram iden ti -
fi ca dos te mas pri o ri tá ri os na vida das co mu ni da des
fron te i ri ças, pro cu ran do ins tru men tar-se so lu ções al -
ter na ti vas para a pro ble má ti ca co mum. Tra ta-se de
ações de co o pe ra ção con cre tas em áre as tais como
sa ú de, edu ca ção, co o pe ra ção ju di ci al e po li ci al e
meio am bi en te, que se ma te ri a li za rão po si ti va men te
na vida diá ria das pes so as que ha bi tam a re gião de
fron te i ra. Nes se con tex to, foi ne go ci a do e as si na do
Acor do so bre Per mis são de Re si dên cia, Estu do e
Tra ba lho para Na ci o na is Fron te i ri ços Bra si le i ros e
Uru gua i os, ini ci a ti va con jun ta de ca rá ter iné di to e ino -
va dor que ins tru men ta so lu ções para pro ble mas em
áre as de in te res se co mum, como a cir cu la ção de pes -
so as e o con tro le mi gra tó rio.

Em 21 de no vem bro de 2002, foi as si na do acor -
do para a cons tru ção de uma nova pon te li gan do Ja -
gua rão a Rio Bran co e re cu pe ra ção da pon te in ter na -
ci o nal Ba rão de Mauá., em vir tu de dos pro ble mas es -
tru tu ra is que apre sen ta. O Acor do está sen do apre ci -
a do pelo Con gres so bra si le i ro.

A Hi dro via Pa ra ná-Pa ra guai é ou tro tema im por -
tan te no con tex to da in te gra ção viá ria. A ques tão des -
per ta ra zoá vel grau de in te res se por par te da opi nião
pú bli ca uru gua ia, sen do ob je to de ar ti gos e edi to ri a is
na im pren sa. Con si de ra-se que a am pli a ção das con -
di ções de na ve ga bi li da de da Hi dro via fa vo re ce ria o
au men to de flu xos co mer ci a is e o au men to da com pe -
ti ti vi da de dos pro du tos da re gião, com be ne fí ci os para 
o Por to de Nova Pal mi ra e para o Por to de Mon te vi -
déu. Ao Go ver no bra si le i ro in te res sa sa li en tar a con -
vic ção de que a Hi dro via é uma via na tu ral, tra di ci o nal 
meio de in te gra ção dos cin co pa í ses ri be i ri nhos, e
que é de todo o in te res se do Bra sil man ter e apri mo rar 
a efi ciên cia e se gu ran ça de sua na ve ga ção, den tro do 
prin cí pio de que “as em bar ca ções de vem adap tar-se
ao rio e não o rio às em bar ca ções”.

A si tu a ção de prin ci pal par ce i ro co mer ci al do
Uru guai, as vas tas di men sões ter ri to ri al, po pu la ci o nal 
e eco nô mi ca e a in ten si da de e den si da de his tó ri ca do
in ter câm bio bi la te ral em to dos os se to res, es pe ci al -
men te des de que se de sen vol ve ram os pro je tos de in -
te gra ção no âm bi to do Mer co sul, dão ao Bra sil, como
é sa bi do, po si ção sin gu lar e es tra té gi ca no con tex to
do re la ci o na men to in ter na ci o nal uru gua io.

Nes te sen ti do, o Uru guai es pe ra do Bra sil ati tu -
des e ges tos que de mons trem a im por tân cia que atri -
bu í mos ao pro je to in te gra ci o nis ta re gi o nal, mas tam -
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bém re fli tam as di fe ren ças de es ca la en tre os dois pa -
í ses. Isto é par ti cu lar men te ver da de em mo men tos de 
cri se.

A Emba i xa da do Bra sil em Mon te vi déu tem re -
ce bi do e trans mi ti do pe di dos es pe ci a is e pes so a is de
au to ri da des uru gua i as dos mais di ver sos se to res.
São pe di dos de bus ca de em pre sas bra si le i ras in te -
res sa das em in ves tir no se tor têx til uru gua io, de que
se re to me a pre sen ça do Ban co do Bra sil (ou de ban -
co bra si le i ro pri va do ou de que al gu ma ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra pos sa dis por-se a in ves tir em ban co lo cal),
no Uru guai, ou de que se al te rem ter mos do acor do
au to mo ti vo já con sen su a do no âm bi to do Mer co sul
para que o Uru guai con tor ne a per cep ção de que está 
sub me ti do a tra ta men to me nos fa vo rá vel do que pa í -
ses ex tra-re gi o na is.

São su ges tões de que se ele ve a Ta ri fa Exter na
Co mum (TEC) do Mer co sul para o ar roz, de que se re -

ve ja acor do bi la te ral an ti dum ping para pro du tos lác -
te os, de que se sus pen da a ta ri fa ção bra si le i ra dos in -
su mos ne ces sá ri os à pro du ção de ci gar ros, ou que se 
per mi ta a ex por ta ção de gado em pé para que fri go rí -
fi co no Esta do do Rio Gran de do Sul pos sa re a li zar o
aba te e o pro ces sa men to para re ex por ta ção.
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MENSAGEM Nº 279, DE 2002
(nº 790/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Gel son Fon se ca Jú ni or, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do
Chi le.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Gel son Fon se ca Jú -
ni or, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe -
nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 296/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre -
to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Gel son Fon se ca Jú ni or,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, 
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca do Chi le.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Gel son Fon se ca Jú ni or, que, jun ta men te com a Men -
sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para
exa me por par te de seus ilus tres mem bros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de Estado
das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

GEL SON FON SE CA JÚ NI OR – Nas ci do no Rio de
Ja ne i ro – RJ, 6 de se tem bro de 1946. Fi lho de Gel -

son Fon se ca e Ce cí lia Ba ker Fon se ca. Ba cha rel em
Di re i to, Fa cul da de de Di re i to, UEG. CPCD, IRBr.
Mes tra do em Assun tos La ti no-Ame ri ca nos, Ge or ge -
town Uni ver sity. Pro fes sor de Re la ções Inter na ci o na -
is, UnB, 1979. Pro fes sor de Re la ções Inter na ci o na is
do CPCD, IRBr, 1979 a 1992. Exa mi na dor do CAD,
IRBr, 1980 a 1987. CAE, IRBr. Mem bro da Ban ca do 
CAE, IRBr, 1984 a 1992. Mem bro da Ban ca da Pro -
va de Qu es tões Inter na ci o na is ao Con cur so Ves ti bu -
lar para o CPCD, 1987. Pro fes sor nos Cur sos
IRBr-Uni tar em Cabo Ver de e Gu i né-Bis sau, 1983.
Pro fes sor con vi da do da Flac so-Rial na área de pla -
ne ja men to po lí ti co, Cos ta Rica, 1986-1988, Hon du -
ras, Gu a te ma la e El Sal va dor, 1988. Di re tor do Insti -
tu to de Pes qui sas em Re la ções Inter na ci o na is,
1987/90.

CPF: 03881776168
ID: 3185 MRE

Ter ce i ro Se cre tá rio, 3 de fe ve re i ro de 1970.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro de
1973.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 30 de ou tu bro de
1977.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 23 de ja ne i ro de 1980.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 28 de ju -
nho de 1984.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 18 de ju -
nho de 1991.

Au xi li ar do Che fe da Di vi são da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos, 1970/73.
Assis ten te do Che fe do De par ta men to de Orga nis -
mos Re gi o na is Ame ri ca nos, 1973.
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Áfri ca-II,
1976/77.
Asses sor do Mi nis tro de Esta do, 1977/84.
Mem bro da Equi pe de Pla ne ja men to Po lí ti co do Ita -
ma raty, 1979/84.
Che fe da Di vi são Espe ci al de Orga ni za ção, Mo der -
ni za ção e Mé to do, 1985.
Co or de na dor de Assun tos Bi la te ra is da Se cre ta -
ria-Ge ral, 1985/87.
Che fe do Ga bi ne te do Se cre tá rio-Ge ral das Re la -
ções Exte ri o res, 1988/90.
Asses sor da Asses so ria Di plo má ti ca da Se cre ta -
ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, 1990/92.
Pre si den te da Fun da ção Ale xan dre Gus mão,
1992/95.
Asses sor-Che fe da Asses so ria Espe ci al da Se cre ta -
ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, 1995/99.
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Was hing ton, Se gun do Se cre tá rio, 1973/76.

I Pe río do Extra or di ná rio de Ses sões da Assem bléia
Ge ral da OEA, Was hing ton, 1970 (mem bro).
III Pe río do Extra or di ná rio de Ses sões da Assem bléia 
Ge ral da OEA, Was hing ton, 1971 (as ses sor).
I Pe río do Ordi ná rio de Ses sões da Assem bléia Ge -
ral da OEA, San José, 1971 (as ses sor).
II Pe río do de Ses sões da Assem bléia Ge ral da OEA, 
Was hing ton, 1972 (as ses sor).
XV Re u nião da Co mis são Espe ci al de Co or de na ção 
La ti no-Ame ri ca na, Mé xi co, 1973 (as ses sor).
VIII Re u nião Anu al do CIES, da OEA, Bo go tá, 1973
(as ses sor).
Co mi ti vas do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte -
ri o res às Assem bléi as-Ge ra is da ONU, 1977 e 1978
(as ses sor).
Co mi ti va da vi si ta Pre si den ci al ao Mé xi co, 1978 (as -
ses sor).
Co mi ti va da vi si ta Pre si den ci al à Ve ne zu e la, 1979
(as ses sor).
Co mi ti va da vi si ta do Mi nis tro de Esta do a Cuba,
1987 (as ses sor).
Co mi ti va da vi si ta do Se cre tá rio-Ge ral à Argen ti na,
1987 (mem bro).
Co mi ti va da vi si ta do Pre si den te-Ele i to à Argen ti na,
Pa ra guai, Uru guai, Esta dos Uni dos, Ja pão, União
So vié ti ca, Ale ma nha, Fran ça, Ingla ter ra, Por tu gal e
Espa nha, 1990 (as ses sor).
Co mi ti va das vi si tas pre si den ci a is à Argen ti na, Nova 
York (Assem bléia-Ge ral da ONU), Tche co-Eslo vá -
quia, Ve ne zu e la (Gru po do Rio), Por tu gal e Ja pão,
1990 (as ses sor di plo má ti co).
Co mi ti va das vi si tas pre si den ci a is à Antár ti ca, Espa -
nha, Su é cia, No ru e ga, Mé xi co (Cú pu la Ibe ro a me ri -
ca na), Ango la, Mo çam bi que, Na mí bia, Esta dos Uni -
dos, Nova York (Assem bléia Ge ral da ONU), Co lôm -
bia (Gru po do Rio), Itá lia e Áus tria (AIEA), 1991 (as -
ses sor di plo má ti co).
Co mi ti va das vi si tas pre si den ci a is à Argen ti na (Mer -
co sul), Espa nha (Cú pu la Ibe ro -ame ri ca na), Bo lí via,
1992 (as ses sor di plo má ti co).
Nova Ior que, Emba i xa dor, Che fe da Mis são do Bra -
sil jun to à ONU, des de 1999.

Pu bli ca ções:

“Stu di es on Inter na ti o nal Re la ti ons in Bra zil: Re cent
Ti mes 1950/80”, MILLENIUM:
JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, vol.16,
nº 2.

“No tas so bre a Ordem Inter na ci o nal”, CONTEXTO
INTERNACIONAL, nº 6, jul-dez, 1987. Com Val de -
mar Car ne i ro Leão (or ga ni za do res), TEMAS DE
POLÍTICA EXTERNA, Bra sí lia, IPRI, 1991.
“No tas so bre a Mul ti po la ri da de Con tem po râ nea”,
CONTEXTO iNTERNACIONAL, nº 11, jan -jul, 1990.
“So bre Po der e Le gi ti mi da de nas Re la ções Inter na -
ci o na is, In A NOVA ORDEM INTERNACIONAL E A
TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, Reis Vel lo -
so, JP (co or de na dor), Rio de Ja ne i ro, José Olympio,
1992.
Asses sor Di plo má ti co da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, 1990/92.

Prê mio Uni ver si da de do Esta do da Gu a na ba ra.

Prê mio Rio Bran co e Me da lha de Ouro, IRBr.
Ordem de Rio Bran co, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Co men da dor.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor.
Me da lha Mé ri to San tos Du mont.
Me da lha Mé ri to Ta man da ré.
Me da lha do Pa ci fi ca dor.
Ordem do Li ber ta dor San Mar tin, Gran de Ofi ci al,
Argen ti na.
Ordem de Isa bel a Ca tó li ca, Co men da dor, Espa nha.
Ordem da Pal ma, Gran de Ofi ci al.
Ordem ao Mé ri to de Mal ta, Gran de Ofi ci al, Mal ta.
Ordem ao Mé ri to, Grã-Cruz, Itá lia.
Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Co men da dor, Fran ça.
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Ofi ci al, Por tu gal.
Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral do
De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

CHILE

CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÔMICA INTERNA

Po lí ti ca

Em mar ço de 2000, to mou pos se o atu al Pre si -
den te do Chi le, Ri car do La gos Esco bar. É o ter ce i ro
man da tá rio ele i to pelo voto po pu lar des de que Au -
gus to Pi no chet afas tou-se do po der em 1990, em
obe diên cia ao re sul ta do do ple bis ci to de 1988 – pelo 
qual os ele i to res chi le nos fo ram le va dos a op tar en -
tre a con ti nu i da de do Go ver no mi li tar ou sua dis so lu -
ção. O Pre si den te La gos, mem bro do Par ti do So ci a -
lis ta e do Par ti do pela De mo cra cia (do qual é fun da -
dor), per ten ce à co a li zão co nhe ci da como Con cer ta -
ção, da qual tam bém fa zem par te o Par ti do da De -
mo cra cia Cris tã e o Par ti do Ra di cal So ci al-De mo cra -
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ta. É o pri me i ro po lí ti co da Con cer ta ção não fi li a do à 
De mo cra cia Cris tã a al can çar a Pre si dên cia – seus
an te ces so res ime di a tos, Pa tri cio Aylwin (1990 a
1994) e Edu ar do Frei Ruiz-Ta gle (1994 a 2000),
eram de mo cra tas-cris tãos.

Todo o pe río do que se es ten de do fim do Go ver -
no mi li tar aos dias de hoje tem como pano de fun do a
vi gên cia de uma sé rie de mar cos ins ti tu ci o na is her da -
dos do re gi me an te ri or, es ta be le ci dos pela Cons ti tu i -
ção de 1980. A co a li zão go ver na men tal tem ma ni fes -
ta do a per ma nen te dis po si ção de der ro gar aque les
me ca nis mos – en tre os qua is me re cem men ção a ins -
ti tu i ção dos car gos de se na do res não ele i tos pelo
voto po pu lar, as re gras de fun ci o na men to do Con se -
lho de Se gu ran ça Na ci o nal, o sis te ma ele i to ral dis tri -
tal bi no mi nal e a ina mo vi bi li da de dos Co man dan -
tes-em-Che fe das For ças Arma das. Na vi são dos par -
ti dos que es tão no po der, a vi gên cia da que les ins tru -
men tos re duz o po der do Che fe de Esta do e con tri bui
para per pe tu ar o an ta go nis mo ide o ló gi co. O tema das 
re for mas cons ti tu ci o na is tem es ta do pre sen te nas
pla ta for mas dos três Go ver nos da Con cer ta ção, mas
têm sido vãs to das as ten ta ti vas de re vo gar ou mo di fi -
car, pela via par la men tar, as po lê mi cas dis po si ções
da Car ta de 1980.

Em har mo nia com a po si ção que vem sen do
man ti da pe los Go ver nos da Con cer ta ção des de a dis -
so lu ção do re gi me mi li tar, o Pre si den te Ri car do La gos 
par tiu para uma ofen si va mais con tun den te, a par tir
dos pri me i ros dias de maio de 2002, com vis tas a ex -
tin guir ime di a ta men te os se na do res não ele i tos pelo
voto po pu lar. A opo si ção con ser va do ra não apre sen -
ta ria re sis tên ci as à me di da, uma vez que o sis te ma
atu al, a mé dio pra zo, ten de a pre ju di car seus in te res -
ses, já que o atu al Pre si den te da Re pú bli ca, no tér mi -
no do seu man da to, te ria sua ca de i ra as se gu ra da
como vi ta lí cio, e os nove par la men ta res de sig na dos
en tre ga rão seus car gos em mar ço de 2006, de ven do
ser no me a dos no vos se na do res em fins de 2005, no
fi nal da ges tão pre si den ci al de La gos. Des sa ma ne i ra, 
a re no va ção da ban ca da de se na do res de sig na dos e
vi ta lí ci os se ria trans for ma da em uma for ça de apo io à
co a li zão atu al men te no po der, a par tir do man da to
pre si den ci al que se ini ci a rá em 2006.

A “Ali an za por Chi le”, co a li zão opo si ci o nis ta de di -
re i ta, está em cri se. Os dois par ti dos que a com põem (a
União De mo crá ti ca Inde pen den te e a Re no va ção Na ci -
o nal) en cer ra ram a fase de fér rea co e são que os ca rac -
te ri za ram so bre tu do du ran te o Go ver no de Frei Ruiz-Ta -
gle, quan do a UDI – par ti do com ten dên cia pró-pi no che -
tis ta – im pin giu um for te con tro le so bre a ori en ta ção
dou tri ná ria e a atu a ção po lí ti ca da opo si ção.

A cri se in ter na no seio da “Ali an za por Chi le” é
co ro lá rio da dis pu ta sur da pela es co lha do can di da to
que re pre sen ta rá a co a li zão con ser va do ra nas pró xi -
mas ele i ções pre si den ci a is (2005). A UDI in sis te em
in cen sar a fi gu ra de Jo a quín La vín, en quan to a RN
pro cu ra apo i ar o pre si den te do par ti do, o em pre sá rio
Se bas tián Pi ñe ra, como re fe rên cia cen tral da di re i ta
chi le na. O pres tí gio atu al de La vín é tri bu tá rio de seu
bom de sem pe nho nas úl ti mas ele i ções pre si den ci a is
e do fato de ser, hoje, Pre fe i to de San ti a go. Deve-se
ter pre sen te que a cam pa nha pre si den ci al re a li zou-se 
du ran te o pe río do em que Pi no chet es te ve de ti do em
Lon dres, e em meio à cri se in ter na pro vo ca da pela
nova in ter pre ta ção da Lei de Anis tia. Com um dis cur -
so afas ta do do pi no che tis mo ra di cal, La vín cap tu rou
vo tos até en tão ca ti vos da co a li zão go ver nis ta, so bre -
tu do en tre ele i to res tra di ci o na is da De mo cra cia Cris -
tã, e for çou a re a li za ção do se gun do tur no – des men -
tin do a tese, que se ha via cris ta li za do na tra di ção po lí -
ti ca chi le na, se gun do a qual a di re i ta es ta ria sem pre
con de na da a al can çar o teto de ape nas um ter ço dos
vo tos do ele i to ra do.

Eco no mia

No que se re fe re à con jun tu ra eco nô mi ca, exis -
tia con sen so nos me i os po lí ti cos e eco nô mi cos lo ca -
is de que, pelo me nos du ran te o pri me i ro se mes tre
de 2002, per sis ti ri am as con di ções ne ga ti vas im pe -
ran tes no ce ná rio eco nô mi co re gi o nal e mun di al.
Nes se con tex to, não se des car ta va a pos si bi li da de
de que pu des se pro du zir-se al gu ma de te ri o ra ção
adi ci o nal nos ter mos de tro ca, e exis te per ma nen te
pre o cu pa ção com pos sí ve is re per cus sões da cri se
Argen ti na, em es pe ci al no que con cer ne aos in ves ti -
men tos no país vi zi nho e aos flu xos de co mér cio bi -
la te ral. No que diz res pe i to ao va lor da mo e da lo cal
– fa tor da ma i or im por tân cia para o de sem pe nho co -
mer ci al do país e para suas con tas –, vale no tar
que, em 2001, o peso chi le no não se viu afe ta do
uni ca men te pela si tu a ção na Argen ti na. Em de ter mi -
na dos mo men tos, pa re ceu se guir, igual men te, as
os ci la ções do real.

No iní cio do ano, as pro je ções ofi ci a is so bre o
de sem pe nho dos prin ci pa is in di ca do res ma cro e co nô -
mi cos para o ano 2002 eram as se guin tes: cres ci men -
to do PLB de 3,3%; ex pan são da de man da agre ga da
de 4,1%; taxa de in fla ção anu al de 3,0%; va ri a ção po -
si ti va nos ter mos de tro ca de 2,8%; ex pan são no va lor 
das ex por ta ções de bens 4,9%; ex pan são no va lor
das im por ta ções de bens de 5,9%; sal do da ba lan ça
co mer ci al de US$ 1,5 bi lhão; e dé fi cit na con ta cor ren -
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te do ba lan ço de pa ga men tos equi va len te a 1% do
PIB.

Trans cor ri dos os oito pri me i ros me ses de 2002,
per sis tem si na is de de sa ce le ra ção no rit mo de cres ci -
men to da eco no mia chi le na. Pro je ções de ana lis tas
eco nô mi cos e de en ti da des re pre sen ta ti vas do em -
pre sa ri a do lo cal an te ci pam que o PIB de ve rá re gis trar 
ex pan são em tor no de 2% no pri me i ro tri mes tre de
2002. Esse pa no ra ma le vou o Ban co Cen tral a re du -
zir, já em duas oca siões du ran te 2002, a taxa de ju ros
de re fe rên cia, que pas sou de 6% no mi nal anu al no fi -
nal de 2001 para seu ní vel atu al de ape nas 4,75%, o
me nor ín di ce des de 1990. O Ban co Cen tral do Chi le
jus ti fi cou sua de ci são pela ne ces si da de de es ti mu lar
a de man da in ter na, cuja de bi li da de vem im pe din do a
re a ti va ção da eco no mia na ci o nal.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Assim como mu i tos ou tros pa í ses la ti no-ame ri -
ca nos, o Chi le só co me ça a ter par ti ci pa ção mais ati -
va nas ques tões pro pri a men te in ter na ci o na is há re la -
ti va men te pou co tem po. Du ran te boa par te de sua
his tó ria como na ção in de pen den te – de 1810 até o fim 
da Gu er ra Fria, gros so modo –, as pre o cu pa ções
prin ci pa is da Chan ce la ria chi le na dis se ram res pe i to a
ques tões de ca rá ter re gi o nal, so bre tu do às re la ções,
mu i tas ve zes ten sas, com os pa í ses vi zi nhos: Argen ti -
na, Bo lí via e Peru. No to can te ao res to do mun do, as
ne ces si da des eco nô mi cas e de co mér cio ex te ri or le -
va ram o Chi le a con cen trar suas aten ções no re la ci o -
na men to pri me i ra men te com o Re i no Uni do e, sub se -
qüen te men te, com os Esta dos Uni dos.

Qu an to aos gran des te mas in ter na ci o na is, a
par ti ci pa ção chi le na foi mar gi nal du ran te a ma i or par -
te de sua his tó ria, por con ta de seu iso la men to ge o -
grá fi co e de sua re du zi da ex pres são eco nô mi ca e de -
mo grá fi ca (ape sar de o Chi le es tar in te gra do de lon ga
data ao co mér cio in ter na ci o nal como for ne ce dor de
ma té ri as pri mas im por tan tes, como o sa li tre e o co -
bre).

So men te após o fim do re gi me mi li tar (1990) –
épo ca que co in ci de com o fim da Gu er ra Fria, com a
va lo ri za ção dos cha ma dos “te mas glo ba is” e com o
pro ces so de glo ba li za ção – é que o Chi le co me ça a
ter atu a ção de ma i or per fil nos fo ros in ter na ci o na is,
onde se tem po si ci o na do como de fen sor do li vre co -
mér cio, do meio am bi en te, dos di re i tos hu ma nos e da
de mo cra cia, do de sen vol vi men to so ci al, do de sar ma -
men to e de um ma i or en vol vi men to da ONU na re so -
lu ção de con fli tos e na ma nu ten ção da paz. Qu an to
ao re la ci o na men to eco nô mi co, é tam bém em tem pos

mais re cen tes que se dão os es for ços do Chi le no
sen ti do da ma i or di ver si fi ca ção dos seus par ce i ros e
da in ten si fi ca ção dos con ta tos já exis ten tes. Des ta -
cam-se, aqui, as re la ções com os EUA, a União Eu ro -
péia, o Mer co sul e os pa í ses da re gião da Ásia e do
Pa cí fi co.

Ca be ria men ci o nar, ain da no mar co des ta in tro -
du ção, que a di plo ma cia chi le na no Go ver no La gos
vem ten do con di ções de atu ar de ma ne i ra de sim pe di -
da, à di fe ren ça do que ocor reu du ran te a par te fi nal do 
Go ver no de seu an te ces sor, quan do a po lí ti ca ex ter -
na chi le na con cen trou-se so bre tu do em acom pa nhar
e re a gir aos de sen vol vi men tos li ga dos à de ten ção do
Ge ne ral Pi no chet em Lon dres. Além de ter con cen tra -
do as aten ções da Chan ce la ria, pre ju di can do o an da -
men to de vá ri as ini ci a ti vas e a ges tão do dia-a-dia dos 
as sun tos ex ter nos, o caso Pi no chet re per cu tiu ne ga ti -
va men te nas re la ções do Chi le com o Re i no Uni do e a 
Espa nha, ten do afe ta do tam bém, por con se guin te, o
re la ci o na men to com a União Eu ro péia.

Chi le e Bra sil tra di ci o nal men te têm tido re la ções 
amis to sas. Para tan to, so bre tu do em épo cas pas sa -
das, terá con cor ri do em mu i to o fato de não te rem
fron te i ras co muns. Hoje em dia, no en tan to, o ca rá ter
al ta men te po si ti vo das re la ções bi la te ra is deve-se
mais à per cep ção que am bos os pa í ses têm dos be -
ne fí ci os que po dem ad vir do es tre i ta men to da co o pe -
ra ção em di ver sas áre as: po lí ti ca, de fe sa, eco no mia,
co mér cio, tec no lo gia, ciên cia, cul tu ra, etc. O re la ci o -
na men to bi la te ral é aju da do tam bém pela con vic ção
de am bos os Go ver nos quan to aos be ne fí ci os da in te -
gra ção re gi o nal e sub-re gi o nal. Por fim, dado im por -
tan te nes se con tex to é a ami za de pes so al que une o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ao Pre si den -
te Ri car do La gos.

As re la ções bi la te ra is são im pul si o na das por
fre qüen tes con ta tos en tre au to ri da des dos dois pa í -
ses. Me re cem ser ci ta dos, nes se con tex to, re cen te -
men te: a vi si ta do Mi nis tro Cel so La fer, em 24 de fe -
ve re i ro de 2001, para um en con tro com o Pre si den -
te Ri car do La gos em Viña del Mar; o en con tro man -
ti do pelo Mi nis tro La fer, dias de po is, em Was hing -
ton, com a Mi nis tra Alve ar; o en con tro en tre o Mi nis -
tro La fer e o Pre si den te La gos à mar gem da re u nião 
de Chan ce le res do Gru po do Rio, em mar ço de
2001, em San ti a go; o en con tro en tre o Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca e o Pre si den te La gos à mar -
gem da Cú pu la de Qu e bec; a vi si ta a Bra sí lia do en -
tão Sub se cre tá rio de Re la ções Exte ri o res, He ral do
Mu ñoz, em fins de abril úl ti mo; o en con tro pre si den -
ci al por oca sião da Cú pu la do Gru po do Rio, em
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San ti a go, em agos to de 2001; a vi si ta de Esta do do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em mar ço
de 2002; e a vi si ta a Bra sí lia, em agos to de 2002, da 
Chan ce ler chi le na, So le dad Alve ar.

Além da di men são eco nô mi co-co mer ci al do re -
la ci o na men to bi la te ral con vém en fa ti zar sua ver ten te
po lí ti ca, que se tem de sen vol vi do me di an te a in ten si fi -
ca ção do diá lo go de alto ní vel en tre os dois pa í ses.
Além dos en con tros já ci ta dos, há que se lem brar,
aqui, as três vi si tas do Pre si den te La gos ao Bra sil
(uma, em ju lho de 2000, de ca rá ter bi la te ral; ou tra em
agos to/se tem bro do mes mo ano para par ti ci par da
Cú pu la de Bra sí lia; e a úl ti ma, em de zem bro de 2000,
para a Cú pu la do Mer co sul em Flo ri a nó po lis), bem
como as vi si tas da Chan ce ler So le dad Alve ar ao Bra -
sil, em maio de 2000 e agos to de 2002. O diá lo go po lí -
ti co for mal foi ins ti tu ci o na li za do com a cri a ção, em
1996, do Me ca nis mo Ampli a do de Con sul ta e Con -
cer ta ção Po lí ti ca, que pre vê a re a li za ção de re u niões
anu a is en tre pre si den tes, chan ce le res e vice-chan ce -
le res.

Con vém no tar que a par te chi le na tem re i te ra da -
men te de mons tra do in te res se em man ter o di na mis -
mo das re la ções bi la te ra is, a des pe i to da de ci são do
Chi le de não in gres sar no Mer co sul no cur to pra zo.
Ade ma is, o Pre si den te La gos tem tido a pre o cu pa ção
de man ter per ma nen te men te in for ma do o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so da evo lu ção das ne go ci -
a ções para os tra ta dos de li vre co mér cio en tre o Chi le
e os EUA e en tre o Chi le e a União Eu ro péia.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so efe -
tu ou vi si ta de Esta do ao Chi le no pe río do de 18 a 20
de mar ço de 2002. A vi si ta re ves tiu-se de alto sig ni fi -
ca do para as re la ções bi la te ra is, às qua is deu novo
im pul so. No pla no eco nô mi co-co mer ci al, des ta cou-se 
o com pro mis so acor da do en tre as par tes bra si le i ra e
chi le na no sen ti do da am pli a ção do Acor do de Com -
ple men ta ção Eco nô mi ca (ACE 35), que abre a pers -
pec ti va de me lho ria de aces so ao mer ca do para itens
ex por ta dos pe los dois pa í ses, como ve í cu los au to mo -
to res e au to pe ças, car nes, vi nhos e pês se gos em
con ser va.

Ao fi nal da vi si ta, em Anca, fo ram as si na dos
uma De cla ra ção Con jun ta e os se guin tes acor dos:

• Acor do que mo di fi ca o Acor do de Se gu ri da de
So ci al de 1993 en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e a Re pú bli ca do Chi le;

• Acor do de Co o pe ra ção no Cam po dos Usos
Pa cí fi cos da Ener gia Nu cle ar en tre o Go ver no da Re -

pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli -
ca do Chi le;

• Me mo ran dum de Enten di men to so bre Co o pe -
ra ção Ci en tí fi ca em Áre as Pri o ri tá ri as en tre o Mi nis té -
rio da Ciên cia e Tec no lo gia da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e a Co mis são Na ci o nal de Inves ti ga ção Ci -
en tí fi ca e Tec no ló gi ca da Re pú bli ca do Chi le;

• Me mo ran dum de Enten di men tos en tre a
Agên cia Espa ci al Bra si le i ra e a Agên cia Chi le na do
Espa ço so bre Co o pe ra ção na Área Espa ci al.

Foi re i te ra do, du ran te a vi si ta, o apo io dos dois
Go ver nos à im ple men ta ção de cor re dor bi o ceâ ni co
que be ne fi ci a rá, em es pe ci al, o cen tro-oes te bra si le i -
ro, a Bo lí via e o nor te do Chi le.

No ano 2001, o Bra sil ocu pou o ter ce i ro lu gar
como for ne ce dor e o quin to como com pra dor do mer -
ca do chi le no. As im por ta ções chi le nas to ta is di mi nu í -
ram em re la ção a 2000, en tre tan to as ori gi ná ri as do
Bra sil au men ta ram. A par ti ci pa ção per cen tu al do Bra -
sil no to tal das im por ta ções chi le nas foi de 8,7%, ao
pas so que, em 2000, foi de 7,4%.

O Bra sil, no ano 2001, ocu pou o quar to lu gar
den tre os prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is do Chi le
(com 6,7% do to tal do co mér cio ex te ri or chi le no),
após os Esta dos Uni dos (18,1%), Argen ti na (10,4%)
e Ja pão (7,7%).

No que se re fe re aos prin ci pa is pro du tos da pa u -
ta de ex por ta ções chi le nas ao Bra sil, res sal ta o se tor
co bre (mi né rio, co bre re fi na do e pro du tos) com
48,98% do to tal em 2001. Qu an to às im por ta ções chi -
le nas do Bra sil, des ta cam-se os se guin tes pro du tos:
car ne bo vi na fres ca ou re fri ge ra da, de sos sa da
(6,60%), pe tró leo (5,50%), ôni bus (4,69%). No pri me i -
ro qua dri mes tre do ano 2002, o Bra sil ocu pou o ter ce -
i ro lu gar como for ne ce dor e o nono como com pra dor
do mer ca do chi le no. Nes se pe río do, as im por ta ções
chi le nas to ta is di mi nu í ram 11,7%, em re la ção ao pri -
me i ro qua dri mes tre de 2001, en quan to as ori gi ná ri as
do Bra sil au men ta ram 2,5%. Nes ses qua tro me ses, a
par ti ci pa ção per cen tu al do Bra sil no to tal das im por ta -
ções chi le nas foi de 9,8%, ao pas so que, em igual pe -
río do de 2001, foi de 8,4% e, no to tal da que le ano,
8,7%.

Nos qua tro pri me i ros me ses de 2002, as ex por -
ta ções chi le nas to ta is, com pa ra das com igual pe río do 
de 2001, di mi nu í ram 9,7%, en quan to as des ti na das
ao Bra sil di mi nu í ram 22,2%. Nes se qua dri mes tre, a
par ti ci pa ção per cen tu al do Bra sil no to tal das ex por ta -
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ções chi le nas atin giu 4,0%, sen do, em igual pe río do
de 2001, de 4,6% e, no to tal da que le ano, 4,8%.

No pri me i ro qua dri mes tre de 2002, o sal do da
ba lan ça co mer ci al, fa vo rá vel ao Bra sil, atin giu
US$250 mi lhões. Em igual pe río do de 2001, este sal -
do foi de US$170 mi lhões e, no to tal da que le ano,
US$652 mi lhões.

O Bra sil, nos qua tro pri me i ros me ses de 2002,
ocu pou o quar to lu gar en tre os prin ci pa is par ce i ros
co mer ci a is do Chi le (com 6,6% do to tal do co mér cio

ex te ri or chi le no), após os Esta dos Uni dos (19,8%),
Argen ti na (9,0%) e Ja pão (6,9%).
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MENSAGEM Nº 280, DE 2002
(Nº 791/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56,
do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro
de 1986, no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de 
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Fre de ri co Ce zar de Ara ú jo, Mi nis tro de Pri -
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, 
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Co mu ni da de da Aus trá lia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Fre de ri co Ce zar de
Ara ú jo, que me in du zi ram a es co lhê- lo para o de sem -
pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 297/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -
ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men -
to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 
57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu -
bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Fre de ri co
Ce zar de Ara ú jo, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Co mu ni da de
da Aus trá lia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Fre de ri co Ce zar de Ara ú jo, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se FREDERICO CEZAR
DE ARAÚJO
Nas ceu no Rio de Ja ne i ro, RJ, em 29 de no vem bro
de 1944. Fi lho de Sylvio Bre tas de Ara ú jo e Ma ria
Emi lia Ce zar de Ara ú jo.

Cur so Pre pa ra tó rio à Car re i ra Di plo má ti ca (CPCD),
Insti tu to Rio Bran co, MRE.
Cur so de Altos Estu dos, Insti tu to Rio Bran co, MRE.

CPF: 0316575753
CI: 3348 MRE

Ter ce i ro Se cre tá rio, 24 de no vem bro de 1967.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 1º de ju nho de
1971.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 26 de mar ço de
1977.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 23 de ju nho de 1981.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 16 de ju -
nho de 1988.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 25 de de -
zem bro de 1995.

Assis ten te do Che fe do Ce ri mo ni al, 1968/69.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co o pe ra ção Téc -
ni ca, 1969/71.
Au xi li ar do Se cre tá rio-Ge ral de Po lí ti ca Exte ri or,
1971/72.
Assis ten te do Che fe do Ce ri mo ni al, 1983
Che fe da Di vi são de Vi si tas, 1983/86.
Intro du tor Di plo má ti co, Ga bi ne te do Mi nis tro das Re -
la ções Exte ri o res, 1988/90.
Che fe do Ce ri mo ni al do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, 1995/2000.
Che fe do Ce ri mo ni al da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
2000.

Lon dres, Se gun do Se cre tá rio, 1973/76.
Lima, Se gun do Se cre tá rio, 1976/77.
Tó quio, Pri me i ro Se cre tá rio, 1977/81.
Tó quio, Con se lhe i ro, 1981/83.
Lon dres, Côn sul-Ge ral, 1990/93.
Lon dres, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1993.
Was hing ton, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1993/95.

Re u nião da Jun ta Exe cu ti va do Uni cef (Mem bro da
De le ga ção), 1969.
VI Ses são da Jun ta de De sen vol vi men to da Uni do,
Vi e na, (de le ga do), 1972.
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Re u nião da Co mis são Inte ra me ri ca na de Ener gia
Nu cle ar da OEA, Lima (de le ga do), 1976.
Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Meio Ambi -
en te e De sen vol vi men to, Rio de
Ja ne i ro (de le ga do), 1992.
Cú pu la Amé ri ca La ti na e Ca ri be – União Eu ro péia,
Rio de Ja ne i ro (Co or de na dor de Ce ri mo ni al), 1999.

Ordem do Rio Bran co, Grã-Cruz, 24 de abril de
1996.
Ordem do Mé ri to Na val, Co man dan te.
Ordem do Mé ri to das For ças Arma das, Ofi ci al.
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al.
Ordem do Mé ri to da Ae ro náu ti ca, Ofi ci al.
Ordem do Mé ri to do Ipi ran ga, Gran de Ofi ci al.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré.

Ordem do Mé ri to (Chi le), Grã-Cruz.
Ordem de San Mar tin (Argen ti na), Gran de Ofi ci al.
Ordem do Mé ri to (Argen ti na), Gran de Ofi ci al.
Ordem do Sol Nas cen te (Ja pão), Co man dan te.
Ordem de Isa bel, a Ca tó li ca (Espa nha), Co man dan te.
Ordem da Estre la Po lar (Su é cia), Co man dan te.
Ordem de Hen ri que, o Na ve ga dor (Por tu gal), Co -
man dan te.
Ordem do Mé ri to Aste ca (Mé xi co), Co man dan te.
Ordem de Ber nar do O’Higgins (Chi le), Ofi ci al.
Le gião da Hon ra (Fran ça), Ofi ci al.
Ordem do Mé ri to (Tu ní sia), Ca va le i ro.
Ordem Real Vi to ri a na (Grã-Bre ta nha), Qu in ta Clas -
se.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral 
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

AUSTRÁLIA
MAÇO INFORMATIVO

Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
De par ta men to da Ásia e Oce a nia

Di vi são da Ásia e Oce a nia II
AGOSTO DE 2002

Infor ma ção so bre Aus trá lia

1. Da dos Bá si cos

Nome ofi ci al: Co mu ni da de da Aus trá lia
Po pu la ção: 19 mi lhões de ha bi tan tes (386 mil

são abo rí gi nes)
Área: 7,7 mi lhões de km2
Ca pi tal: Cam ber ra

Che fe de Esta do: Eli za beth II (o re pre sen tan te
da Ra i nha é o Go ver na dor-Ge ral da Co mu ni da de da
Aus trá lia, Sr. Pe ter Hol ling worth, AC, OBE)

Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro John
Wins ton Ho ward

Pro du to Inter no Bru to (2000): US$ 380 bi lhões
PIB per ca pi ta (2000): US$ 19.841
Mo e da: dó lar aus tra li a no
Cres ci men to do PIB (2000): 4,3%
(Fon te: The Eco no mist lntel li gen ce Unit –

Country Pro fi le 2001)

2. Po lí ti ca in ter na

A Aus trá lia foi go ver na da por ali an ças con ser -
va do ras e li be ra is du ran te a ma i or par te do sé cu lo
XX. Não pre va le cem os ex tre mos po lí ti cos, que cos -
tu mam ser re je i ta dos, nem gran des di fe ren ças en tre
os par ti dos. O par ti do tra ba lhis ta (Aus tra li an La bor
Party), por exem plo, que es te ve no po der de 1983 a
1996, pro mo veu im por tan tes re for mas li be ra li zan tes. 
O re i na do tra ba lhis ta ter mi nou com a vi tó ria do atu al 
Pri me i ro-Mi nis tro John Ho ward, pela co a li zão en tre
o Na ti o nal Party e o Li be ral Party. Con si de ra-se que
a vi tó ria de Ho ward de veu-se à per cep ção do ele i to -
ra do de que es mo re ce ra o ím pe to re for mis ta dos
tra ba lhis tas.

O pri me i ro Go ver no de Ho ward de mons trou um
com pro mis so fir me com a des re gu la men ta ção e o li -
vre mer ca do sem, no en tan to, abrir mão do prag ma -
tis mo, exem pli fi ca do pela de ci são de de sa ce le rar o
rit mo das re du ções ta ri fá ri as após o ano 2000 para
se to res sen sí ve is, como os de au to mó ve is e têx te is.

Em ou tu bro de 1998, re a li za ram-se no vas ele i -
ções. A co a li zão Li be ral  National man te ve-se no po -
der, mas teve sua ma i o ria na Câ ma ra re du zi da de 42
para 12 as sen tos e fi cou em mi no ria no Se na do. As
ele i ções dis si pa ram os te mo res, tam bém, de que o
xe nó fo bo One Na ti on, par ti do de ul tra-di re i ta da po pu -
lis ta Pa u li ne Han son, pu des se al can çar ma i or pro je -
ção na ci o nal. Em ou tu bro de 1998, o One Na ti on ga -
nhou ape nas 8% do voto na ci o nal, con quis tou ape -
nas uma vaga no Se na do e ne nhu ma na Câ ma ra.

A ma i or pri o ri da de do se gun do man da to de Ho -
ward foi a re for ma do sis te ma tri bu tá rio, com a ado ção 
de um novo im pos to de 10% so bre qua se to dos os
bens e ser vi ços (GST) e re du ção do im pos to so bre
ren di men tos, de modo a des lo car o foco tri bu tá rio
para gas tos. O Par ti do Tra ba lhis ta opu nha-se ao GST, 
mas os “De mo cra tas”, um pe que no par ti do de es -
quer da que, com o re sul ta do das úl ti mas ele i ções, as -
su miu o pa pel de fiel da ba lan ça no Se na do, apo i a ram 
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o GST. O novo re gi me tri bu tá rio en trou em vi gên cia
em ju lho de 2000.

Em no vem bro de 2000, sub me teu-se a re fe ren -
do pro pos ta de al te ra ção cons ti tu ci o nal, que ado ta va
a Re pú bli ca e subs ti tu ía a Ra i nha e o Go ver na -
dor-Ge ral por um Pre si den te es co lhi do por via in di re -
ta. Con for me pre vis to, os aus tra li a nos re je i ta ram a
pro pos ta de al te ra ção cons ti tu ci o nal. Os re sul ta dos
da vo ta ção fa vo re ce ram a ma nu ten ção do sis te ma
atu al por 54,7% dos vo tan tes.

Em no vem bro de 2001, o Pri me i ro-Mi nis tro John 
Ho ward foi re e le i to para um ter ce i ro man da to. A há bil
ex plo ra ção dos sen ti men tos de in se gu ran ça da po pu -
la ção di an te dos acon te ci men tos de 11 de se tem bro e 
do cres cen te in flu xo de re fu gi a dos foi de ci si va para a
vi tó ria da co a li zão li be ral so bre os tra ba lhis tas. Pes -
qui sa re cen te de opi nião pú bli ca re ve lou que 75% dos 
aus tra li a nos apói am al gu ma for ma de de ten ção para
os imi gran tes ile ga is.

3. Po lí ti ca Exter na

As re la ções in ter na ci o na is da Aus trá lia cen tra -
ram-se, du ran te mu i tos anos, no Re i no Uni do e de -
ma is mem bros do Com mon we alth. A II Gu er ra Mun -
di al de mons trou à Aus trá lia a fra gi li da de do po de rio
bri tâ ni co e le vou-a a trans fe rir sua tra di ci o nal le al da -
de aos EUA, em con so nân cia com a po lí ti ca de con -
ten ção do co mu nis mo no Su des te Asiá ti co. Esse ra ci -
o cí nio trans for mou a Aus trá lia no mais pró xi mo ali a do
dos EUA na re gião e en tu siás ti co pro po nen te do
Tra ta do ANZUS.

Nos úl ti mos dez anos, a Aus trá lia tem pro cu ra do 
for ta le cer suas re la ções co mer ci a is e di plo má ti cas
com seus vi zi nhos asiá ti cos re gi o na is. A Aus trá lia de -
sem pe nhou, as sim, pa pel im por tan te na cri a ção do
foro da APEC (Asia-Pa ci fic Eco no mic Co-Ope ra ti on
group). A Aus trá lia tam bém pro veu as sis tên cia de vá -
ri os ti pos a pa í ses do Su des te da Ásia após a cri se fi -
nan ce i ra que al can çou aque la re gião em 1997. Os es -
for ços do país nes se sen ti do apre sen ta ram re sul ta -
dos sig ni fi ca ti vos: em 1998, a Ásia ab sor veu cer ca de
60% das ex por ta ções aus tra li a nas.

Os vi zi nhos mais im por tan tes da Aus trá lia são a
Indo né sia e a Nova Ze lân dia, país com o qual man -
tém re la ções par ti cu lar men te es tre i tas ba se a das na
his tó ria com par ti lha da de re la ci o na men to com o
Impé rio Bri tâ ni co e a Com mon we alth, em uma re gião
do mi na da pe las cul tu ras do Su des te Asiá ti co. Em
1982, os dois pa í ses cri a ram o Aus tra lia-New Ze a land 
Clo ser Eco no mic Re la ti ons Tra de Agre e ment (CER),
que vem con tri bu in do para a li be ra li za ção do co mér -
cio de bens e ser vi ços en tre os dois vi zi nhos.

Ao nor te, o prin ci pal vi zi nho aus tra li a no é a
Indo né sia, país com que a Aus trá lia tem um his tó ri co
de re la ci o na men to po lí ti co pou co fá cil. A Indo né sia
des per ta te mo res na Aus trá lia tan to nos pe río dos de
pu jan ça eco nô mi ca e po lí ti ca, quan do aflo ra no ima gi -
ná rio aus tra li a no o ris co de par te de sua enor me po -
pu la ção “in va dir” os rin cões des po vo a dos do nor te da
Aus trá lia, quan to nos de ins ta bi li da de po lí ti ca e eco -
nô mi ca, como nos anos que se se gui ram à que da de
Su har to, quan do a Aus trá lia te meu que pu des se so -
bre vir a dis so lu ção da Indo né sia e con se qüen te caos
po lí ti co nas suas vi zi nhan ças.

Em 1975, em ple na Gu er ra Fria, pre o cu pa da
com a pers pec ti va de cons ti tu ir-se em Ti mor Les te,
Go ver no mar ca do por uma for te in fluên cia co mu nis ta, 
a Aus trá lia – en co ra ja da pe los EUA – re co nhe ceu a
in cor po ra ção in do né sia do Ti mor Les te. Em 1979, a
Aus trá lia ne go ci ou com a Indo né sia um acor do para a 
pros pec ção de pe tró leo nas águas ter ri to ri a is da re -
gião do Ti mor Les te, o que lhe va leu a pe cha de ter
sido o pri me i ro e úni co país oci den tal a efe ti va men te
re co nhe cer a so be ra nia in do né sia so bre aque le ter ri -
tó rio.

A par tir da que da de Su har to, em 1998, Cam -
ber ra par ti ci pou ati va men te do pro ces so de in de pen -
dên cia do Ti mor Les te, o que não tem fa ci li ta do a dis -
so lu ção das des con fi an ças da eli te in do né sia em re -
la ção à pre sen ça aus tra li a na. Des de en tão, a Aus trá -
lia vi nha man ten do um de li ca do equi lí brio en tre seus
in te res ses eco nô mi cos na re gião e os ape los de so li -
da ri e da de ao povo ti mo ren se ema na dos pela opi nião
pú bli ca in ter na, alen ta da por nu me ro sa co mu ni da de
ti mo ren se re si den te na Aus trá lia.

A ex plo são de vi o lên cia pro mo vi da pe las fac -
ções pró-in do né sia, após a di vul ga ção do re sul ta do
da con sul ta po pu lar que de fi niu a in de pen dên cia do
Ti mor Les te, em agos to de 1999, le vou a Aus trá lia,
após re pe ti das e mal su ce di das ges tões jun to ao Go -
ver no in do né sio com vis tas a ga ran tir con di ções mí ni -
mas de se gu ran ça para a po pu la ção ti mo ren se, a
apo i ar o en vio de uma for ça in ter na ci o nal de paz ao
Ti mor sob os aus pí ci os da ONU, na qual as tro pas ti -
ve ram pa pel de des ta que. Nes se pe río do, o go ver no
aus tra li a no anun ci ou que re ve ria os vín cu los man ti -
dos pe las for ças ar ma das dos dois pa í ses e sus pen -
de ria exer cí ci os con jun tos. A Indo né sia, em re pre sá -
lia, de nun ci ou o acor do mi li tar as si na do pe los dois pa -
í ses em 1995.

Na Chan ce la ria aus tra li a na, exis te a con vic ção
de que ne nhum ou tro país po de ria ter de sem pe nha do 
o mes mo pa pel de li de ran ça em Ti mor Les te. A esse
res pe i to, des ta ca-se que (a) Cam ber ra es te ve pre -
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sen te em to das as eta pas do pro ces so di plo má ti co
que con du ziu à con sul ta po pu lar; (b) mais de 5000 in -
te gran tes das for ças ar ma das do país fo ram des lo ca -
dos para Ti mor Les te; e (c) mais de US$45 mi lhões fo -
ram com pro me ti dos em as sis tên cia hu ma ni tá ria para
o ter ri tó rio, em 1999.

O pa pel atu al da Aus trá lia em Ti mor Les te, con -
tu do, não se mos tra ain da cla ra men te de fi ni do. O en -
vol vi men to de Cam ber ra con ti nua a ser ca pi ta ne a do
pela es fe ra mi li tar, em bo ra pe que na par te dos re cur -
sos com pro me ti dos pelo Go ver no aus tra li a no para a
ope ra ção em Ti mor Les te es te ja sen do ca na li za da
para or ga ni za ções hu ma ni tá ri as, com vis tas ao for ne -
ci men to de as sis tên cia. No tam-se si na is de in te res se
em ou tras áre as, como a em pre sa ri al, pois o Go ver no
jul ga que as gran des cor po ra ções lo ca is es tão bem
po si ci o na das para ob ter par te sig ni fi ca ti va dos con -
tra tos de cor ren tes do pro ces so de re cons tru ção do
ter ri tó rio. Vol ta-se tam bém a fa lar na co mer ci a li za ção
de gás, pro ve ni en te do es tre i to de Ti mor (pro je to de
Bayu-Undan), para Nort hern Ter ri tory, Qu e ens land e
ou tros es ta dos aus tra li a nos. No en tan to, fal ta ain da à
Aus trá lia um pro je to mais am plo e es tru tu ra do de re -
la ci o na men to e co o pe ra ção com o novo país vi zi nho,
que ul tra pas se me ras con si de ra ções fi nan ce i ras ou
te mo res imi gra tó ri os.

A Aus trá lia vem pro cu ran do en fren tar esse novo 
qua dro po lí ti co re gi o nal – no qual se in clui o le ga do ti -
mo ren se – com a re de fi ni ção de seu re la ci o na men to
com Ja car ta, a par tir de três ver ten tes: ma i or li ber da -
de de ação, me no res ex pec ta ti vas e mais con sis tên -
cia com a opi nião pú bli ca in ter na. Tal vez a di ver si fi ca -
ção da pre sen ça aus tra li a na em Ti mor Les te ten da a
apa rar ares tas re gi o na is e a re a pro xi mar Cam ber ra
de Ja car ta – so bre tu do após a di mi nu i ção do pa pel
mi li tar pro ta gô ni co da Aus trá lia no ter ri tó rio.

Ape sar do re la ci o na men to aus tra li a no com Ja -
car ta ain da con ti nu ar ten do pon tos de di ver gên cia,
sur gem al guns si na is po si ti vos de mons tran do que o
atu al es ta do das re la ções po dem me lho rar. Embo ra
os la ços mi li ta res com a Indo né sia, nas ba ses an te ri -
o res, te nham sido in ter rom pi dos, há con ver sa ções bi -
la te ra is para vol tar a re a li zar, em seu lu gar, exer cí ci os
mi li ta res con jun tos le van do-se em con ta a nova re a li -
da de do Ti mor Les te, trans for ma do em país for mal -
men te cons ti tu í do. O in te res se aus tra li a no no au men -
to no in ter câm bio mi li tar e até po li ci al com a Indo né sia 
– que abri ga a ma i or po pu la ção mu çul ma na do mun -
do – se dá a par tir da cons ta ta ção de que tal país ga -
nha im por tân cia no atu al ce ná rio de luta con tra o ter -
ro ris mo in ter na ci o nal em face dos acon te ci men tos

ocor ri dos em Nova York no dia 11 de se tem bro de
2001.

Não obs tan te os re cen tes es for ços aus tra li a nos
de apro xi ma ção com seus vi zi nhos da Ásia-Pa cí fi co,
a po lí ti ca ex ter na aus tra li a na é fun da men tal men te de -
ter mi na da pe las re la ções es pe ci a is com os “gran des
ami gos” Re i no Uni do e EUA. A so li da ri e da de com os
EUA, mar can te des de o 11 de se tem bro, não tem se
mos tra do aber ta a ques ti o na men tos, nem se quer por
par te da opo si ção tra ba lhis ta. Tal so li da ri e da de an -
glo-sa xô ni ca se tra duz numa po si ção de ali nha men to
com os nor te-ame ri ca nos na área de se gu ran ça mi li -
tar, que mu i tas ve zes ex tra po la a ou tras áre as.

4. Eco no mia aus tra li a na

A Aus trá lia tem o 14º PIB do mun do e, ao lon -
go da úl ti ma dé ca da, apre sen tou o 5º ma i or cres ci -
men to eco nô mi co en tre os mem bros da OCDE, su -
pe ran do gran de par te dos pa í ses eu ro pe us, os EUA
e o Ca na dá. O se tor de ser vi ços res pon de por cer ca 
de 70% da eco no mia e 23% das ex por ta ções (equi -
va len tes a US$15 bi lhões ao câm bio atu al).

Os se to res de ma nu fa tu ra dos, mi ne ra ção e agri -
cul tu ra cor res pon dem a 13,3%, 4,6% e 3,4% da eco -
no mia, res pec ti va men te, e con tri bu em com 46%,
18% e 9% das ven das do País para o ex te ri or. A par ti -
ci pa ção dos pro du tos de base nas ex por ta ções aus -
tra li a nas, que equi va lia a 2/3 do to tal há 15 anos, di mi -
nu iu para cer ca de 1/4 atu al men te, e con ti nua a de -
cres cer. Con tri bu iu para esse pro ces so a que da dos
pre ços in ter na ci o na is de ma té ri as-pri mas, a qual
agra vou o dé fi cit co mer ci al do País com seus prin ci -
pa is par ce i ros e am pli ou o in te res se aus tra li a no em
di ver si fi car a pa u ta de ex por ta ções, com ên fa se em
pro du tos de ma i or va lor agre ga do.

As ven das re la ci o na das com tec no lo gia da in -
for ma ção vêm apre sen tan do, as sim, sig ni fi ca ti vo in -
cre men to. A Aus trá lia hoje ocu pa a 6ª po si ção no
mun do em ter mos de com pu ta do res por ha bi tan te, a
2ª em gas tos em tec no lo gia da in for ma ção per cen tu -
a is ao PIB e a 5ª no to can te ao nú me ro de adul tos que 
aces sam a Inter net (cer ca de 50% da po pu la ção). O
mer ca do aus tra li a no de co mu ni ca ções e in for má ti ca
é ma i or do que o de to dos os pa í ses da ASEAN so ma -
dos.

A Aus trá lia re sis tiu bem à cri se asiá ti ca, fato sur -
pre en den te quan do se con si de ra que aque la re gião
lhe ab sor ve cer ca de 60% das ex por ta ções. Além dis -
so, apro xi ma da men te 2/3 das ex por ta ções aus tra li a -
nas con sis tem de pro du tos de base (ali men tos e pro -
du tos mi ne ra is) , cu jos pre ços de cli na ram em 1998. A
re vis ta The Eco no mist atri bui esse de sem pe nho a
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duas me di das ado ta das pelo país: 1) A des va lo ri za -
ção do dó lar aus tra li a no, que lhe tor nou mais com pe -
ti ti vas as ex por ta ções e 2) A re du ção das ta xas de ju -
ros a me nos de 5%. Gra ças a es sas me di das, o cres -
ci men to man te ve-se alto e o de sem pre go caiu para
7,2%, a taxa mais ba i xa em 8 anos. A in fla ção, no en -
tan to, tem au men ta do. Re gis trou-se ín di ce de 1,7%
em 1999 e 4,5% para o pe río do de 2000.

A Aus trá lia con si de ra po si ti va men te a ex pe riên -
cia com a glo ba li za ção. Empre en deu re for mas eco nô -
mi cas que atra í ram in ves ti men tos es tran ge i ros (96
cen ta vos de cada dó lar ge ra do por in ves ti men tos di -
re tos per ma ne ce no país) e ado tou po lí ti ca de li be ra li -
za ção co mer ci al. Em con se qüên cia, au men tou seus
ní ve is de em pre go e ren da fa mi li ar. Um em cada cin co 
em pre gos no País é atu al men te li ga do ao se tor de ex -
por ta ções, cujo vo lu me de ven das deve apre sen tar
cres ci men to de 9% no pe río do 2000/2001.

O Go ver no aus tra li a no man tém in te res se per -
ma nen te na agen da da OMC – em par ti cu lar nas áre -
as agrí co la, de ser vi ços e pro du tos in dus tri a is – e teve 
par ti ci pa ção ati va nas ne go ci a ções que con du zi ram
ao lan ça men to da nova ro da da de ne go ci a ções co -
mer ci a is. A Aus trá lia de fen de, jun ta men te com o Gru -
po de Ca irns, pro pos tas de re for ma no se tor agrí co la,
com vis tas a cor ri gir dis tor ções no pla no in ter na ci o -
nal, li be ra li zar o aces so a mer ca dos agrí co las e eli mi -
nar to das as for mas de sub sí di os à ex por ta ção em
pra zos es pe cí fi cos.

No de cor rer de uma nova ro da da, a Aus trá lia es -
pe ra ob ter ma i or aces so para suas ex por ta ções nos
mer ca dos de te le co mu ni ca ções, fi nan ças e ser vi ços
pro fis si o na is. A Aus trá lia fa vo re ce, en tre tan to, agen da 
de ne go ci a ções pou co am bi ci o sa nas áre as in dus tri al 
e de ser vi ços, de for ma a não ti rar a OMC de seus ob -
je ti vos pri o ri tá ri os de li be ra li za ção agrí co la. O ca rá ter
re a lis ta e li mi ta do das dis cus sões se ria, no en ten der
da Aus trá lia, par ti cu lar men te im por tan te em áre as
como áu dio-vi su a is e ser vi ços pú bli cos es sen ci a is,
ten do em vis ta a ne ces si da de de pre ser var po lí ti cas
do més ti cas nas áre as de cul tu ra, sa ú de e edu ca ção.

Ou tros as sun tos, como nor mas tra ba lhis tas e
meio am bi en te, exi gi ri am tra ta men to mais cu i da do so,
na pers pec ti va aus tra li a na. A Aus trá lia de fen de po si -
ção se me lhan te à bra si le i ra no to can te ao tra ta men to
do tema dos pa drões tra ba lhis tas e sus ten ta que o
mes mo deve ser exa mi na do no con tex to da Orga ni za -
ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT). Com re la ção à
ques tão am bi en tal, a Aus trá lia opõe-se a pro pos tas
que, a pre tex to de pro mo ver a pre ser va ção do meio
am bi en te, pos si bi li tem a con ti nu a ção de prá ti cas co -
mer ci a is pro te ci o nis tas.

A Aus trá lia tem fe i to cres cen te uso do sis te ma
de so lu ção de con tro vér si as da OMC, para re sol ver
dis pu tas bi la te ra is de co mér cio e pro te ger in te res ses
es pe cí fi cos (cou ro, com os EUA, e sal mão, com o Ca -
na dá, por exem plo). Em vá ri as oca siões, a Admi nis -
tra ção aus tra li a na ini ci ou ações no âm bi to da Orga ni -
za ção, para pro te ger e am pli ar aces so a mer ca dos
(car ne de car ne i ro, ca ma rão e di re i tos de au tor, com
os EUA; pro du tos lác te os, com o Ca na dá; res tri ções
quan ti ta ti vas, com a Índia; sub sí di os à ex por ta ção,
com a Hun gria; car ne, com a Co réia). O per ma nen te
in te res se nas ne go ci a ções da OMC não im pe de a
Aus trá lia de man ter ati tu de prag má ti ca e fle xí vel no
to can te à even tu al con clu são de acor dos re gi o na is de 
li vre co mér cio, que per mi tam ao País ob ter ga nhos
es pe cí fi cos em ter mos de aces so a mer ca dos para di -
fe ren tes pro du tos.

Nes se sen ti do, a Aus trá lia ini ci ou con ver sa ções
so bre a ma té ria com Cin ga pu ra, ten do em vis ta com -
ple men ta ri da des no in ter câm bio co mer ci al; re a li zou
es tu dos de vi a bi li da de so bre acor do de li vre co mér cio 
en tre a ASEAN e a CER (Aus trá lia/Nova Ze lân dia),
que le va ram à pro pos ta da cha ma da CEP (Clo ser
Eco no mic Part ners hip) en tre os dois blo cos; e anun ci -
ou a dis po si ção de ne go ci ar no mes mo sen ti do com a
nova Admi nis tra ção nor te-ame ri ca na. A esse úl ti mo
res pe i to, em bo ra a pre fe rên cia do Go ver no Ho ward
re ca ia so bre ins tru men to bi la te ral, a Aus trá lia não
des car ta ria, em prin cí pio, op ções mais abran gen tes,
como a cri a ção do cha ma do Pa ci fic Five, re u nin do os
EUA, Nova Ze lân dia, Cin ga pu ra e Chi le, além da Aus -
trá lia. A ne go ci a ção de qual quer acor do de li vre co -
mér cio en vol ven do os EUA ten de ria, po rém, a en fren -
tar di fe ren tes obs tá cu los, como a pre ten são aus tra li a -
na de ob ter ma i or aces so ao mer ca do nor te-ame ri ca -
no para pro du tos agrí co las ou o in te res se de Was -
hing ton em di mi nu ir bar re i ras da eco no mia lo cal, so -
bre tu do em ma té ria de ser vi ços.

Na úl ti ma dé ca da, os pa í ses mem bros da APEC 
de ci di ram abrir os seus mer ca dos ob ten do ga nhos
sig ni fi ca ti vos em ex por ta ções e tam bém nos ní ve is de 
par ti ci pa ção em ní vel mun di al. Tam bém im ple men ta -
ram os ne gó ci os com os pa í ses em de sen vol vi men to
de ou tras re giões do pla ne ta. A Aus trá lia não fi cou
atrás e tam bém op tou pelo in cre men to de gran de par -
te de suas ex por ta ções, pri vi le gi an do este pa ra dig ma. 
Nes se sen ti do, o Go ver no aus tra li a no re co nhe ceu, e
pas sou a in cen ti var mais aber ta men te, a par ti ci pa ção 
das pe que nas e mé di as em pre sas exis ten tes no país
no es for ço de in se rir ain da mais os pro du tos Made in
Aus tra lia na glo ba li za ção eco nô mi ca.
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Em con se qüên cia des ta po lí ti ca ado ta da pe las
au to ri da des eco nô mi cas do Go ver no John Ho ward, a
Aus trá lia con se guiu pro mo ver um au men to dos sa lá ri -
os, di mi nu i ção das ta xas de de sem pre go e ma i or
equi lí brio do cres ci men to eco nô mi co in ter no. Ao ado -
tar a es tra té gia de es ti mu lar o for ta le ci men to das ati vi -
da des das pe que nas e mé di as em pre sas de ne gó ci -
os, vol ta das para o co mér cio ex te ri or, a Aus trá lia viu
abrir-se um novo mer ca do para os seus pro du tos,
prin ci pal men te en tre os pa í ses em de sen vol vi men to.
As em pre sas aus tra li a nas apa re cem para es ses pa í -
ses com um per fil fa vo rá vel ao au men to da co o pe ra -
ção com con se qüen te tro ca de co nhe ci men to,
know-how ad mi nis tra ti vo e pes qui sas de pon ta.

A Aus trá lia tem sido con sul ta da por au to ri da des
eco nô mi cas e em pre sa ri a is de pa í ses do Ter ce i ro
Mun do lo ca li za dos na Ásia, Amé ri ca La ti na e Áfri ca.
Na vi são des tes di ri gen tes, o for ta le ci men to das pe -
que nas e mé di as com pa nhi as le va rá a uma ace le ra -
ção dos pro gra mas de de sen vol vi men to. Tal fato tem
se dado com pro va da e prin ci pal men te na área so ci al,
de acor do com a Orga ni za ção das Na ções Uni das,
uma vez que este tipo de em pre sa pas sou a em pre -
gar ma i or quan ti da de de mão-de-obra lo cal, o que,
cer ta men te, for ta le ce rá as eco no mi as fa mi li a res, de
ba ir ro e co mu ni tá ri as, ge ran do ma i or vo lu me de ren -
da e de sa lá rio nas áre as onde exis te ma i or con cen -
tra ção de po bre za. Por úl ti mo, tal pro ce di men to tem
in flu í do de ci si va men te no in cre men to da edu ca ção e
da sa ú de da po pu la ção lo cal, uma vez que são fa to -
res es sen ci a is para a pro du ção e co mer ci a li za ção de
bens de con su mo de com pro va da qua li da de, o que é
fa tor pri mor di al para que pos sam se trans for mar em
“pro du tos al ta men te ex por tá ve is”.

4.1 – Agro in dús tria
Atu al men te, a in dús tria de ali men tos é um com -

po nen te vi tal para a eco no mia aus tra li a na. Os pro du -
tos ali men tí ci os são res pon sá ve is por 45% do to tal
das mo vi men ta ções co mer ci a is na Aus trá lia. A in dús -
tria con tri bui sig ni fi ca ti va men te para as eco no mi as re -
gi o na is, ge ran do em pre gos, ne gó ci os e ser vi ços. O
se tor em pre ga qua se meio mi lhão de pes so as por
todo o país em mais de 111 mil fa zen das e em pre sas.

Os pro du tos ali men tí ci os são res pon sá ve is por
cer ca de 80% do va lor to tal da pro du ção agrí co la aus -
tra li a na. No ano de 1998-99, o va lor da pro du ção agrí -
co la de ali men tos foi de $23 bi lhões, um cres ci men to
de apro xi ma da men te 22% em re la ção aos 10 anos
an te ri o res.

Mu i tas in dús tri as fo ram cri a das no fi nal dos
anos 80 e 90. No vas es pé ci es de fru tas e le gu mes fo -

ram in tro du zi das para apro ve i tar as opor tu ni da des do 
mer ca do emer gen te, como, por exem plo, le gu mes
asiá ti cos, pê ras nas hi, Iyche es, aze i to nas e er vas.
No vas ati vi da des tam bém fo ram im ple men ta das na
aqua cul tu ra, como o cul ti vo de sal mão do Atlân ti co e
de atum blu e fin do sul.

O va lor da co mi da dos po vos in dí ge nas da Aus -
trá lia, uti li zan do a flo ra e a fa u na lo cal, vem sen do re -
co nhe ci do re cen te men te. As car nes de can gu ru e de
cro co di lo, por exem plo, são hoje bem ace i tas no mer -
ca do. A in dús tria da “co mi da sel va gem” tem tra ba lha -
do para in te grar uma gran de va ri e da de de pro du tos
na ti vos à in dús tria ali men tí cia aus tra li a na.

A in dús tria de ali men tos pro ces sa dos e de be bi -
das é a ma i or in dús tria de ma nu fa tu ra dos da Aus trá -
lia, com um vo lu me anu al de ven das de mais de $49
bi lhões. Essa in dús tria abran ge mais de 3.500 em pre -
sas e em pre ga mais de 166 mil pes so as. Cer ca da
me ta de das em pre sas de co mi da pro ces sa da e de
be bi das, e 40%  dos em pre ga dos es tão lo ca li za dos
em re giões ru ra is e re gi o na is.

Di ver sos se to res fa zem par te da in dús tria de ali -
men tos pro ces sa dos, in clu in do vi nho e ou tras be bi -
das, car ne, la ti cí ni os, fru tas, le gu mes, pães, do ces e
açú car.

A in dús tria de ali men tos pro ces sa dos é mu i to
cen tra li za da. As vin te ma i o res com pa nhi as do se tor
são res pon sá ve is por qua se 50% do vo lu me to tal das
ven das anu a is. Na ca te go ria pro du to in di vi du al, é co -
mum que a ma i or com pa nhia, ou as duas ma i o res,
seja res pon sá vel por 50% do mer ca do. No caso das
ven das fi na is para o con su mi dor, a cen tra li za ção é ain -
da ma i or, sen do as três ma i o res em pre sas va re jis tas
do país res pon sá ve is por mais de 80% das ven das.
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5. Ava li a ção do re la ci o na men to bi la te ral

A Oce a nia re pre sen ta uma das fren tes me nos
ex plo ra das da ação di plo má ti ca e eco nô mi co-co -
mer ci al bra si le i ra. Embo ra com pe tin do em mu i tos
seg men tos co muns no mer ca do mun di al, tem sido
cons pí cuo, ul ti ma men te, o gran de in te res se de pa í -
ses como Aus trá lia e Nova Ze lân dia em apro fun dar
o re la ci o na men to eco nô mi co com o Bra sil.

Embo ra o co mér cio bi la te ral Bra sil-Oce a nia tem
se man ti do es tá vel nos úl ti mos dois anos na fa i xa de
meio bi lhão de dó la res, dois qua is 90% com a Aus trá -
lia, abrem-se opor tu ni da des in te res san tes para a am -
pli a ção da co o pe ra ção e co mér cio com os dois pa í -
ses. No caso da Aus trá lia, além de pro je tos de co o pe -
ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, exis tem boas pers pec -
ti vas para a am pli a ção do co mér cio bi la te ral e in ves ti -
men tos aus tra li a nos na eco no mia bra si le i ra.

As re la ções bi la te ra is fo ram ofi ci al men te ini ci a -
das em 1945, com a aber tu ra de re pre sen ta ção des te 
país no Rio de Ja ne i ro (pri me i ro Pos to aus tra li a no na
Amé ri ca La ti na), em bo ra tra ta dos apli cá ve is à Aus trá -
lia te nham sido as si na dos an tes da que la data com o
Re i no Uni do. Em 1946, o Bra sil abriu Le ga ção na
Aus trá lia e, em 1959, o pri me i ro Emba i xa dor bra si le i -
ro apre sen tou cre den ci a is ao Go ver na dor-Ge ral.

As re la ções en tre o Bra sil e a Aus trá lia vêm re -
gis tran do sig ni fi ca ti vo in cre men to nos úl ti mos anos,
com a mul ti pli ca ção de vi si tas de alto ní vel, a ex pan -
são do co mér cio e dos in ves ti men tos e a ma i or co o -
pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca. O Bra sil é o prin ci pal
par ce i ro da Aus trá lia na re gião, em ter mos co mer ci a -
is. No pla no po lí ti co, há sig ni fi ca ti vas con ver gên ci as
em vá ri os te mas da agen da in ter na ci o nal, com o de -
sen vol vi men to de atu a ção con jun ta no Gru po de Ca -
irns e no Gru po de Val dí via. Por sua vez, a par ti ci pa -
ção bra si le i ra na Inter fet ex pan diu os con ta tos en tre
as áre as mi li ta res dos dois pa í ses.

Há evi dên ci as de um cres cen te in te res se aus -
tra li a no em ex plo rar opor tu ni da des para a ex pan são
do re la ci o na men to bi la te ral em di fe ren tes áre as, à luz
da re to ma da do cres ci men to eco nô mi co bra si le i ro e
das pers pec ti vas aber tas pe los pro ces sos de pri va ti -
za ção, des re gu la men ta ção e li be ra li za ção co mer ci al.
No mo men to em que o re la ci o na men to en tre os dois
pa í ses apre sen ta sig ni fi ca ti va ex pan são, é opor tu na a 
re a ti va ção do Me ca nis mo de Con sul tas, que cons ti tui
foro de aná li se e in ter câm bio de pon tos de vis ta so bre 
as sun tos de in te res se co mum.

Des de o se gun do se mes tre de 1998, fo ram re a -
li za das su ces si vas vi si tas de al tas au to ri da des aus -
tra li a nas ao Bra sil. Den tre ou tras, men ci o nem-se as

vi si tas do Chan ce ler Ale xan der Dow ner (mar ço de
2001), do Mi nis tro da Imi gra ção e Assun tos Mul ti cul -
tu ra is, Phi lip Rud dock (ju lho de 1999); do Mi nis tro do
Co mér cio, Mark Va i le (agos to/se tem bro de 1999); do
Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Tec no lo gia da Infor ma -
ção e Artes, Ri chard Alston (maio de 2000); e do Mi -
nis tro da Indús tria, Ciên cia e Re cur sos, Nick Min chin
(fe ve re i ro de 2001); do Mi nis tro da Edu ca ção do Esta -
do de Vi tó ria, PhiI Ho ney wo od (se tem bro de 1998).

Ade ma is, o Par la men to aus tra li a no en vi ou duas
mis sões im por tan tes ao Bra sil: a pri me i ra (mar ço de
2000), do Sub co mi tê de Co mér cio, foi en car re ga da
de exa mi nar as pers pec ti vas do re la ci o na men to en tre 
a Aus trá lia e a Amé ri ca do Sul em ma té ria de co mér -
cio e in ves ti men tos; e a se gun da (ou tu bro de 2000),
de De le ga ção de De pu ta dos e Se na do res, man te ve
en con tros com di ver sas au to ri da des bra si le i ras e vi si -
tou o La bo ra tó rio Na ci o nal de Luz Sín cro ton.

A ma i or bus ca de con ta tos com o Bra sil por par -
te de al tas au to ri da des aus tra li a nas não tem sido, to -
da via, cor res pon di da por ini ci a ti vas se me lhan tes do
lado bra si le i ro – à ex ce ção da vin da do Se cre tá rio de
Po lí ti ca Agrí co la (que man te ve en con tro com o Mi nis -
tro Mark Va i le) e do Di re tor-Ge ral da ANP, bem como
do De pu ta do Már cio For tes, para os se mi ná ri os Res -
sur gent Brazï, re a li za dos em Sydney e Mel bour ne,
em no vem bro de 2000. Ne nhum Mi nis tro de Esta do
bra si le i ro re a li zou vi si ta à Aus trá lia des de a vi si ta do
en tão Mi nis tro da Agri cul tu ra Arlin do Por to, no pri me i -
ro se mes tre de 1998.

5.1 –.Coun cil on Aus tra lia and La tin Ame ri can
Re la ti ons (COALAR)

Em mar ço de 2001, foi cri a do o Con se lho de
Re la ções Aus trá lia – Amé ri ca La ti na (COALAR), por 
um pe río do ini ci al de três (3) anos, com o ob je ti vo
de pro mo ver ma i or co nhe ci men to re cí pro co, au xi li ar
no de sen vol vi men to de po lí ti cas de go ver no para in -
cre men tar as re la ções en tre a Aus trá lia e os pa í ses
la ti no-ame ri ca nos e apo i ar a ação di plo má ti ca da
Aus trá lia na re gião.

6. Pers pec ti vas para o co mér cio bi la te ral e in ves -
ti men tos

No pla no eco nô mi co e co mer ci al, o in ter câm -
bio com a Aus trá lia ocor re em ní ve is re la ti va men te
mo des tos. Den tre os fa to res res tri ti vos, ci tem-se a li -
mi ta da rede de con ta tos en tre os res pec ti vos se to -
res pri va dos (a des pe i to da exis tên cia de Câ ma ra de 
Co mér cio Bra sil-Aus trá lia, em Sydney e São Pa u lo),
o per sis ten te des co nhe ci men to so bre opor tu ni da des 
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de ne gó ci os e as di fi cul da des no to can te ao sis te ma 
de trans por tes.

Entre 1997 e 2000, o in ter câm bio co mer ci al re sul -
tou em su pe rá vits para a Aus trá lia. No pe río do
1999/2000, as ex por ta ções aus tra li a nas para o Bra sil
al can ça ram US$250 mi lhões e as im por ta ções so ma -
ram US$235 mi lhões –, o que re sul tou em um dé fi cit
para o lado bra si le i ro de US$15 mi lhões. No pe río do
2000/2001, o Bra sil re gis trou um su pe rá vit co mer ci al de
US$53,5 mi lhões, ao câm bio atu al; as ex por ta ções bra -
si le i ras para a Aus trá lia atin gi ram a ci fra de US$344,1
mi lhões e as im por ta ções, US$290,6 mi lhões.

No pe río do 2000/2001, os prin ci pa is itens da
pa u ta de ex por ta ção do Bra sil para a Aus trá lia fo ram
pre pa ra dos para fa bri ca ção de be bi das não-al coó li -
cas, má qui nas para a in dús tria de pa pel e pol pa, su -
cos de fru tas con cen tra dos, cal ça dos, café em grão e
ins tan tâ neo, pro du tos quí mi cos, pol pa de ma de i ra, ta -
ba co, au to pe ças e pne us; tam bém ocu pa ram po si ção
de re le vo mo to res de com bus tão in ter na, mo to res elé -
tri cos, bom bas e com pres so res. Do lado das ex por ta -
ções aus tra li a nas, o car vão de co que con ti nu ou a ser
o prin ci pal pro du to, se gui do de au to mó ve is, ins tru -
men tos de me di da, aná li ses e pre ci são, pro du tos far -
ma cêu ti cos, bar ras e per fis de ní quel, aço la mi na do,
ar ti gos de plás ti co, mal te, pro du tos quí mi cos, má qui -
nas para mi ne ra ção, al go dão, cou ros e pe les.

6.1 – Aces so a mer ca dos

Não exis tem, no mo men to, sé ri os con ten ci o sos
co mer ci a is no pla no bi la te ral. No ano pas sa do, pro du -
to res lo ca is de la ran ja ini ci a ram cam pa nha pela im -
pren sa e con ta tos com au to ri da des go ver na men ta is,
para pres si o nar Go ver no aus tra li a no a au men tar a ta -
ri fa de im por ta ção de suco de la ran ja con cen tra do
con ge la do pro ve ni en te do Bra sil, e ado tar ou tras me -
di das pro te ci o nis tas. O ob je ti vo pri mor di al se ria vol tar 
a ele var aque la ta ri fa para 24% e/ou lo grar o es ta be -
le ci men to de quo tas sa zo na is para a en tra da do suco 
bra si le i ro no mer ca do lo cal. A cam pa nha, es sen ci al -
men te mo ti va da por pro ble mas na sa fra aus tra li a na
de la ran jas dos ti pos “Va len cia” e “Na vel”, não sur tiu,
até o mo men to, o efe i to de se ja do pe los pro du to res. A 
Co mis são de Pro du ti vi da de do Go ver no aus tra li a no
di vul gou, re cen te men te, po si ti on pa per so bre o tema
em que de sa con se lha a ele va ção da ta ri fa de im por -
ta ção ou a im po si ção de sal va guar das.

6.2 – Opor tu ni da des se to ri a is

Os in ves ti men tos aus tra li a nos no Bra sil en con -
tram-se con cen tra dos em al guns se to res es pe cí fi cos,
como a mi ne ra ção; nota-se, en tre tan to, ten dên cia para 

a di ver si fi ca ção dos in ves ti men tos, so bre tu do para os
se to res agrí co la, de ma nu fa tu ra e la zer. Se gun do es ta -
tís ti cas aus tra li a nas, os in ves ti men tos di re tos e in di re -
tos des te país no Bra sil al can ça vam US$564 mi lhões
em 1995. As ma i o res ci fras vol tam-se para a área de
mi ne ra ção, li de ra dos pe las em pre sas BHP (mi né rio de 
fer ro e in te res se sig ni fi ca ti vo no ga so du to Bra sil-Bo lí -
via), WMC (pe que na mina de ouro em Go iás e ex plo -
ra ção de me ta is não-fer ro sos) e Ha mers ley (pe que na
mina de fer ro em Co rum bá).

Há boas opor tu ni da des para a ex pan são dos in -
ves ti men tos aus tra li a nos nas áre as de pe tró leo, gás,
trans por tes, te le co mu ni ca ções e tec no lo gia de in for -
ma ções. Essas duas úl ti mas são con si de ra das par ti -
cu lar men te pro mis so ras, em fun ção do sig ni fi ca ti vo
cres ci men to da de man da no Bra sil, mo ti van do aná li -
ses de em pre sas aus tra li a nas so bre ne ces si da des de 
se to res es pe cí fi cos (ban cos, com pa nhi as te le fô ni cas, 
su per mer ca dos, pos tos de ga so li na). A Key corp vem
for ne cen do mo ni to res e ou tros bens de in for má ti ca
para o Bra des co; a To tal Tel Inter na ti o nal abriu es cri -
tó rio em São Pa u lo, para in ves ti men tos em ma té ria de 
te le fo nia pré-paga; a Open Te le com mu ni ca ti ons con -
clu iu con tra to com a Embra tel, para for ne ci men to de
equi pa men tos; e a Mil con e a Red One for ne cem ser -
vi ços na área de tec no lo gia de in for ma ção e para pos -
tos de ga so li na, res pec ti va men te.

Os se to res agrí co la e de ma nu fa tu ra dos apre -
sen tam, igual men te, opor tu ni da des de in ves ti men tos. 
A Burns Philp (Ma u ri Fo ods) abriu fá bri ca para pro du -
ção de fer men to, em São Pa u lo, e a Coms10 fez o
mes mo no Pa ra ná, para pro du ção de re ti fi ca do res. A
área de ser vi ços tam bém ofe re ce pos si bi li da des de
par ce ria, como ilus tra do pelo in te res se da em pre sa
Hoyts – em con jun to com o gru po nor te-ame ri ca no
Ge ne ral Ci ne mas Inter na ti o nal – em apli car US$250
mi lhões na cons tru ção de no vas sa las de ci ne ma no
Bra sil. Além dis so, o Mac qua rie Bank ins ta lou-se re -
cen te men te em São Pa u lo, ofe re cen do ser vi ços so -
bre tu do para o se tor agrí co la.

Duas em pre sas bra si le i ras pos su em es cri tó ri os
na ci da de de Mel bour ne:

WEG (mo to res) e Embra er, que ina u gu rou es -
cri tó rio de re pre sen ta ção re gi o nal em fe ve re i ro de
1999. Re cen te men te, a Embra er tem em pre en di do
sé ri os es for ços pro mo ci o na is, na ex pec ta ti va de con -
cre ti zar op ções de com pra de apa re lhos por par te das 
com pa nhi as aé re as Qan tas e Impul se.

À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal

Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17797

OUTUBRO 200220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



MENSAGEM Nº 281, DE 2002
(Nº 792/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to nos arts. 56 e
66, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 
de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas 
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
RONALDO EDGAR DUNLOP, Mi nis tro de Se gun da
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca Do mi ni ca na.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ro nal do Edgar Dun -
lop, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe -
nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00298 /DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -
ti tu i ção, e com o dis pos to nos arts. 56 e 66, do Re -
gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 57 , do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 
10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao
Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor
Ro nal do Edgar Dun lop, Mi nis tro de Se gun da Clas -
se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen -
te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer -
cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú -
bli ca Do mi ni ca na.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Mi nis tro Ro -
nal do Edgar Dun lop, que, jun ta men te com a Men sa -
gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên -
cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa -
me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te,  Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE RONALDO
EDGAR DUNLOP

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, em 6 de ou tu bro de
1942. Fi lho de Edgar Ra oul Dun lop e Mary Mon te i ro
de Bar ros Dun lop.

Ba cha rel em Di re i to, PUC-Pe tró po lis, 1965. CPCD,
IRBr, 1968/99 Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con -
su lar, IRBr. Cur so de Aper fe i ço a men to de Di plo ma -
tas, IRBr, 1978. V Cur so de Tre i na men to e Aper fe i -
ço a men to para Che fes da SECOM, 1976. XXIII Cur -
so de Altos Estu dos, IRBr, 1991.

CI: 3186 MRE
CPF: 029232111-20

Ter ce i ro-Se cre tá rio, 3 de fe ve re i ro de 1970.
Se gun do-Se cre tá rio, me re ci men to, 6 de se tem bro
de 1973.
Pri me i ro-Se cre tá rio, me re ci men to, 12 de de zem bro
de 1979.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 30 de ju nho de 1987.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 20 de
de zem bro de 1993.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Co mu ni ca ções,
1970/71.
Sub che fe da Di vi são de Co mu ni ca ções, 1972/73.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Di fu são Cul tu ral,
1979/81.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Di fu são Cul tu ral,
1980/81.
Asses sor do Se cre tá rio Espe ci al de Pla ne ja men to
Orça men tá rio e Pro gra ma ção
Fi nan ce i ra, 1985/86.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Pro gra mas de Pro -
mo ção Co mer ci al, 1986/88.
Che fe da Di vi são de Imi gra ção, 1988/89.
Che fe da Di vi são Con su lar, 1993/94.
Asses sor do Se cre tá rio Na ci o nal (de po is Se cre tá rio
de Esta do) dos Di re i tos Hu ma nos, 1997/99.
Che fe da Asses so ria Inter na ci o nal do Mi nis té rio da
Jus ti ça, 2000/02.

Ber lim, Con su la do, Vice-Côn sul, 1973.
Ber lim, Emba i xa da, 1974/76.
Lis boa, Se gun do Se cre tá rio, 1976/79.
Lis boa, Che fe do Se tor de Pro mo ção Co mer ci al,
1976.
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Lis boa, Che fe dos Se to res de Pro mo ção Co mer ci al
e Eco nô mi co, 1976/79.
Li bre vil le, Mis são Tran si tó ria, 1978.
Lu an da, Mis são Tran si tó ria, 1979.
Lu an da, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1979.
Bu e nos Ai res, Pri me i ro Se cre tá rio, 1981/84.
Bu e nos Ai res, Che fe do Se tor Cul tu ral, 1981.
Bu e nos Ai res, Che fe do Se tor Eco nô mi co e Fi nan -
ce i ro, 1982/83.
Bu e nos Ai res, Se tor Po lí ti co, 1983/84.
Ri a de, Encar re ga do de Ne gó ci os, em Mis são Tran si -
tó ria, 1988.
Lon dres, Côn sul-Ge ral Adjun to, 1989/93.
Lon dres, Encar re ga do do Con su la do-Ge ral,
1989/90/91/92/93.
Pe quim, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1994/97.
Pe quim, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1994/95/96/97.

Mis são de Co mu ni ca ções à Áfri ca, 1971.
Orga ni za dor do Cen tro de Re trans mis sões, Bu e nos
Ai res, 1971.
Se mi ná rio so bre a Eco no mia Bra si le i ra, pa tro ci na do
pela “Can ning Hou se”,
Lon dres, 1976.
Se mi ná rio de Re ci cla gem de Che fes do SECOM,
Lon dres, 1976.
Re u nião Re gi o nal da FAO, Lis boa, 1978 (ob ser va -
dor).
Ne go ci a ção de Acor do de Trans por tes Ma rí ti mos
com Por tu gal, 1978 (de le ga do).

Co mi ti va Pre si den ci al em vi si ta ofi ci al à Argen ti na,
Bu e nos Ai res, 1981
(co or de na dor das ati vi da des cul tu ra is).
Co mi ti va Pre si den ci al em vi si ta ofi ci al ao Chi le, 1981 
(co or de na dor das ati vi da des cul tu ra is).
XIV Con gres so Pan-Ame ri ca no de Ro do vi as
(COPARA), Bu e nos Ai res, 1982
(de le ga do).
VII Con fe rên cia Inte ra me ri ca na de Esta tís ti ca, Bu e -
nos Ai res, 1983
(ob ser va dor).
V Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77”, Bu e nos Ai -
res, 1983 (de le ga do).
Se ma na Inter na ci o nal do Cou ro, Pa ris, 1987 (di re -
tor-ge ral do pa vi lhão do
Bra sil).
Con se lho Na ci o nal de Imi gra ção, 1988 (re pre sen -
tan te do MRE).
Con fe rên cia Inter na ci o nal Anti-Cor rup ção, Pe quim,
1995 (de le ga do).

Mis são de Di re i tos Hu ma nos à Chi na, 1997 (de le ga -
do).
Mis são de Di re i tos Hu ma nos à Su é cia, 1999 (de le -
ga do).
Con fe rên cia Mun di al so bre o Ho lo ca us to, Esto col -
mo, 1999 (de le ga do).
XIII Re u nião de Mi nis tros da Jus ti ça e VII Re u nião
de Mi nis tros do Inte ri or
do Mer co sul, Bo lí via e Chi le, Bu e nos Ai res, 2000
(de le ga do).
XII Con fe rên cia de Mi nis tros da Jus ti ça dos Pa í ses
Ibe ro-Ame ri ca nos, Ha va na,
2000 (de le ga do).
Con fe rên cia de Alto Ní vel para a Aber tu ra da Assi -
na tu ra da Con ven ção das
Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni za do Trans na -
ci o nal e seus dois Pro to co los
Adi ci o na is: Trá fi co de Pes so as e Trá fi co de Mi gran -
tes, Pa ler mo, Itá lia, 2000
(de le ga do).
Seg men to Mi nis te ri al da Con fe rên cia  das Na ções
Uni das con tra o Trá fi co Ilí ci to de Armas Pe que nas e
Arma men to Leve em To dos os Seus Aspec tos, Nova 
Ior que, 2001 (de le ga do).
Re u nião Bi la te ral Bra sil-Uru guai para tra tar da si tu a -
ção dos ci da dãos, em si tu a ção ir re gu lar, re si den tes
na re gião de fron te i ra, Mon te vi déu, 2002 (de le ga do).
XVII Re u nião de Mi nis tros da Jus ti ça e XII Re u nião
de Mi nis tros do Inte ri or do Mer co sul, Olí via e Chi le,
Bu e nos Ai res, 2002 (de le ga do).
XIII Con fe rên cia de Mi nis tros da Jus ti ça dos Pa í ses
Ibe ro-Ame ri ca nos, Lima, 2002 (de le ga do).
Ordem Sam Mar tim, Ofi ci al, Argen ti na.
Ordem Ber nar do O’Higgins, Ofi ci al, Chi le.
Ordem do Mé ri to San tos Du mont (Ae ro náu ti ca).

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Ge ral 
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DIREÇÃO-GERAL DAS AMÉRICAS

Di vi são da Amé ri ca Cen tral e Se ten tri o nal (DCS)

REPÚBLICA DOMINICANA

1. Da dos Bá si cos

Nome ofi ci al: Re pú bli ca Do mi ni ca na
Orga ni za ção do Esta do: Re pú bli ca Pre si den ci a -

lis ta
Che fe de Go ver no: Pre si den te Ra fa el Hi pó li to

Me jía Do min guez
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Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: Hugo To len ti -
no Dipp

Ca pi tal: São Do min gos
Área: 48.442 km2
PIB (2001): US$ 21,6 bi lhões
Cres ci men to do PIB (2001): 3%
Ren da per ca pi ta (2001): US$ 2.367
Po pu la ção (2001): 8.581.477
Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no 2002 (Bra -

sil: 73°): 94°

2. His tó ria

No pas sa do, a Re pú bli ca Do mi ni ca na ca rac te -
ri zou-se por in ten sa ins ta bi li da de po lí ti ca in ter na. Da 
in de pen dên cia (1844) até 1930, o país teve 50 pre -
si den tes (um a cada 1,7 ano) e 30 re vo lu ções (uma
a cada 2,9 anos).

Tra di ci o nal men te, dois fa to res do mi nan tes mar -
ca ram as po lí ti cas in ter na e ex ter na do mi ni ca na: (a) a
in va são ha i ti a na, se gui da da ocu pa ção no pe río do de
1822 a 1844; e (b) a pre o cu pa ção nor te-ame ri ca na
com a pos si bi li da de de que al gu ma po tên cia ex tra-he -
mis fé ri ca se apro ve i tas se da ins ta bi li da de in ter na
para ocu par o país.

A pre o cu pa ção dos EUA ma ni fes tou-se con cre -
ta men te em 1905, quan do o país as su miu a ad mi nis -
tra ção e o con tro le das ren das al fan de gá ri as do mi ni -
ca nas, de modo a evi tar a pos sí vel in ter ven ção de po -
tên ci as eu ro péi as para a co bran ça de di vi das da Re -
pú bli ca Do mi ni ca na. A se guir, em 1916, o Pre si den te
Wil son au to ri zou a ocu pa ção mi li tar da ilha, mo ti va da
pelo es ta do de qua se anar quia in ter na em que se en -
con tra va o país: o Con gres so foi sus pen so, a Cor te
Su pre ma des pi da de suas prer ro ga ti vas e o Go ver na -
dor mi li tar nor te-ame ri ca no au to ri za do a go ver nar por 
de cre to. A ocu pa ção du rou oito anos.

Du ran te a di ta du ra Tru jil lo (1930-1961), a Re pú -
bli ca Do mi ni ca na for ta le ceu-se eco no mi ca men te e
mo der ni zou-se. O au to ri ta ris mo e a cen tra li za ção ex -
ces si va da má qui na es ta tal, ape sar de to das as con -
se qüên ci as ne fas tas que ca u sa ram ao aper fe i ço a -
men to de mo crá ti co do país e à sa ú de de suas ins ti tu i -
ções po lí ti cas, con tri bu í ram para o for ta le ci men to do
Esta do do mi ni ca no.

Após o as sas si na to de Tru jil lo, o país en fren tou
novo pe río do, em bo ra cur to, de ins ta bi li da de po lí ti ca.
Os Esta dos Uni dos, que ha vi am con tri bu í do para a
que da do di ta dor, fi ze ram gran des es for ços para sus -
pen der as san ções eco nô mi cas im pos tas ao país
pela OEA, em 1959, e apo i a ram a tran si ção de mo crá -
ti ca. Os do mi ni ca nos, en tre tan to, ain da te ri am de en -

fren tar a Re vo lu ção Cons ti tu ci o na lis ta de 1965
(abril/se tem bro) e nova in ter ven ção mi li tar nor -
te-ame ri ca na se gui da do en vio de uma For ça Inte ra -
me ri ca na de Paz, da qual par ti ci pa ram tro pas bra si le i -
ras.

A par tir de 1966, a Re pú bli ca Do mi ni ca na pas -
sou a co nhe cer no vos pa ta ma res de mo der ni da de e
de ex pe riên cia de mo crá ti ca, com go ver nos de mo cra -
ti ca men te ele i tos. Do pon to de vis ta par ti dá rio, des ta -
ca ram-se, ao lon go des ses anos, as agre mi a ções
Par ti do Re for mis ta So ci al Cris tão (PRSC) e Par ti do
Re vo lu ci o ná rio Do mi ni ca no (PRD), que usu al men te
não se dis tin guem mu i to en tre si em suas ca rac te rís ti -
cas ide o ló gi cas ou pro gra mas de go ver no. Mais re -
cen te men te, tem-se des ta ca do o Par ti do da Li be ra -
ção Do mi ni ca na (PLD), do ex-Pre si den te Le o nel Fer -
nan dez (que ven ceu as ele i ções de 1996), cri a do por
Juan Bosch em 1973, ao rom per com o PRD. Des de
1978, quan do con cor reu pela pri me i ra vez às ele i -
ções, o PLD vem ob ten do par ce las cada vez mais sig -
ni fi ca ti vas do ele i to ra do. Esses re sul ta dos vêm-lhe
pro por ci o nan do uma gra du al in ser ção no qua dro po lí -
ti co do mi ni ca no, do mi na do no pas sa do por al guns
pou cos no mes, como José Fran cis co Pena Gó mez
(PRD), Juan Bosch (PLD) e Jo a quim Ba la guer
(PRSC).

3. Po lí ti ca Inter na Re cen te:

Em maio de 2000, o PRD, ma i or par ti do do mi -
ni ca no, re tor nou ao po der, após a vi tó ria de seu
can di da to Hi pó li to Me jía, que pre si di rá o país no pe -
río do de agos to/2000 a agos to/2004. Con cen trou
sua cam pa nha em qua tro te mas: a) com ba te à cor -
rup ção; b) pro te ção da in dús tria na ci o nal; c) for ta le -
ci men to do se gu ro so ci al; e d) ex pan são do se tor do 
tu ris mo.

O PRD ob te ve, ade ma is, avas sa la do ra vi tó ria
nas ele i ções par la men ta res, re a li za das em maio de
2002, o que lhe ga ran tiu o com ple to do mí nio do Con -
gres so (29 das 32 ca de i ras no Se na do e 54% dos re -
pre sen tan tes na Câ ma ra). Um dos efe i tos ime di a tos
do su ces so do par ti do go ver nis ta foi a apro va ção, em
ju nho úl ti mo, de pro je to de emen da cons ti tu ci o nal que 
pre vê, en tre ou tros, a re e le i ção do Pre si den te da Re -
pú bli ca, sus pen sa após as ele i ções de 1994, di an te
de acu sa ções de ir re gu la ri da de. À luz des sas mu dan -
ças, o Pre si den te Hi pó li to Me jía pu bli cou lei con vo -
can do uma Assem bléia Na ci o nal, a fim de pro ce der à
ne ces sá ria re vi são da Cons ti tu i ção.

Com o re cen te fa le ci men to (ju lho/2002) do
ex-Pre si den te Ba la guer, o atu al man da tá rio de cla -
rou-se dis pos to a as su mir o pa pel de “en ti da de de
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equi lí brio” no ce ná rio po lí ti co na ci o nal, ante a de sa -
pa ri ção do úl ti mo gran de lí der do mi ni ca no.

4. Eco no mia

A eco no mia do mi ni ca na é re la ti va men te di ver -
si fi ca da, ten do a in dús tria, a agri cul tu ra e o se tor de
ser vi ços sido res pon sá ve is, em 1999, res pec ti va -
men te, por 17%, 13,1% e 55% do PIB. Os se to res
da cons tru ção ci vil e do tu ris mo ex pe ri men tam rá pi -
do cres ci men to, com par ti ci pa ção de 13,4% e 8% do 
PIB, res pec ti va men te. O tu ris mo é o ma i or pro ve dor
de mo e da es tran ge i ra e o se tor de mi ne ra ção, em -
bo ra ocu pe pe que na por ção do PIB (2%), é ou tra
im por tan te fon te de di vi sas.

A eco no mia do mi ni ca na dos anos 80 ca rac te ri -
zou-se por gra ve de se qui lí brio nas fi nan ças pú bli cas
e nas con tas ex ter nas, pro vo ca do pelo au men to do
pre ço do pe tró leo (o país de pen de al ta men te de fon -
tes de ener gia im por ta da), pelo es go ta men to do mo -
de lo de subs ti tu i ção de im por ta ções e pela ina de qua -
ção dos mo de los de ajus te até en tão ado ta dos. Fre -
qüen tes dé fi cits fis ca is e di fi cul da des para o pa ga -
men to de sua dí vi da ex ter na obri ga ram o Go ver no do -
mi ni ca no a es po ra di ca men te bus car o au xí lio do FMI,
cuja po lí ti ca de aus te ri da de ge rou ma ni fes ta ções de
des con ten ta men to no seio da so ci e da de do mi ni ca na.

Em se tem bro de 1998, a eco no mia do mi ni ca na
so freu sé rio re vés di an te dos da nos in fli gi dos pelo fu -
ra cão “Ge or ges” ao país (com per das to ta li zan do
apro xi ma da men te US$2 bi lhões). Com ta xas de cres -
ci men to de cli nan do de 5,4% a 1,4%, o se tor agrí co la
foi o mais atin gi do, em bo ra ou tros fa to res con cor ram
para esse re sul ta do: que da na pro du ção de açú car
en quan to a pro du ção de cí tri cos ain da en fren ta os
pre ju í zos pro vo ca dos pela seca de 1997. Em 1999, a
in fla ção, que vi nha es ta ci o na da na fa i xa dos 2% ao
ano, che gou a 6,5%. O pre ço dos ali men tos foi o que
mais su biu. Ade ma is, os ín di ces da taxa de câm bio re -
ve la ram-se ins tá ve is.

Ape sar do qua dro de ins ta bi li da de, a eco no mia
do mi ni ca na tem-se de sen vol vi do. Em 1999, o cres ci -
men to do PIB, em 8,3%, foi con si de ra do o mais alto
do he mis fé rio oci den tal e um dos mais al tos do mun -
do. Esti ma-se que a ren da per ca pi ta  te nha cres ci do
4,9% nos úl ti mos anos. Em 2001, cres ceu 3%.
Hi pó li to Me jía tem man ti do o atu al mo de lo de cres ci -
men to, ali a do à for te or to do xia fis cal e à re du ção do
pa pel do Esta do. O Pre si den te de fen de o for ta le ci -
men to das ins ti tu i ções pú bli cas e a pro te ção da in -
dús tria na ci o nal, por in ter mé dio do in ves ti men to pú -
bli co em in fra-es tru tu ra e de po lí ti cas di re ci o na das a 
re du zir a taxa de ju ros.

5. Re la ci o na men to Bi la te ral

• AVALIAÇÃO: As re la ções Bra sil-Re pú bli ca
Do mi ni ca na são cor di a is em to dos os pla nos, sem
pen dên ci as sig ni fi ca ti vas na pa u ta bi la te ral. A pre -
sen ça de tro pas bra si le i ras na “For ça Inte ra me ri ca -
na de Paz”, que pro ta go ni zou a po lê mi ca in ter ven -
ção no país em 1965, não de i xou ma i o res se qüe las.

• CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES 
UNIDAS: A des pe i to de ha ver sus ten ta do des de 1997
sua can di da tu ra ao CSNU para o biê nio 2002-2003, a
Re pú bli ca Do mi ni ca na aca bou der ro ta da pelo Mé xi -
co, cuja can di da tu ra foi apre sen ta da so men te em de -
zem bro de 2000. O Go ver no bra si le i ro apo i ou pre ten -
são as te ca, em tro ca de apo io à can di da tu ra bra si le i ra 
ao CSNU para o pe río do 2004-2005.

• COOPERAÇÃO TÉCNICA: Há gran de in te res -
se do mi ni ca no pela co o pe ra ção téc ni ca bra si le i ra. Em 
abril de 1999, o Di re tor-Ge ral da Agên cia Bra si le i ra de 
Co o pe ra ção (ABC) re a li zou vi si ta a São Do min gos,
com vis tas a re vi sar as pri o ri da des para o Pro gra ma
de Co o pe ra ção Téc ni ca Bra sil-Re pú bli ca Do mi ni ca -
na.

• ATUAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS NA 
REPÚBLICA DOMINICANA: O Go ver no do mi ni ca no
apro vou, em 28-2-02, a con ces são da cons tru ção do
aque du to da li nha no ro es te (con si de ra da a ma i or
obra ci vil do Ca ri be) às com pa nhi as bra si le i ras Ode -
brecht e Andra de Gu ti er rez. Por seu tur no, a Câ ma ra
de De pu ta dos do mi ni ca na apro vou, em 3-4-02, o con -
tra to de fi nan ci a men to para a cons tru ção do aque du -
to. A água a ser trans por ta da para a re gião no ro es te
virá da re pre sa de Mon ción (uma das ma i o res hi dro e -
lé tri cas do país, ina u gu ra da em 22-9-01), cujo equi -
pa men to ele tro me câ ni co e de con tro le foi for ne ci do
tam bém por com pa nhia bra si le i ra, a Alstom.

• DÍVIDA DO GOVERNO DOMINICANO COM A 
COMPANHIA MENDES JÚNIOR: mar ço 2002 – Ape -
sar de re i te ra das co mu ni ca ções por es cri to e ges tões
jun to à Chan ce la ria e à Se cre ta ria de Obras Pú bli cas,
o Go ver no do mi ni ca no até o mo men to não se mo bi li -
zou na di re ção de sal dar sua con ta, de cer ca de US$4 
mi lhões, com a Men des Jú ni or, re fe ren te à cons tru -
ção de um tre cho da auto-es tra da que liga São Do -
min gos a San ti a go de Los Ca bal le ros, dí vi da essa
que já per du ra há qua tro anos.

• INTERCÂMBIO BILATERAL: As ex por ta ções
do Bra sil para a Re pú bli ca Do mi ni ca na em 2001 ti ve -
ram cres ci men to de ape nas 0,59%, em re la ção a
2000, re pre sen tan do 0,23% do to tal ex por ta do pelo
país, en quan to as im por ta ções di mi nu í ram 12,55%.
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O sal do, em 2001, foi po si ti vo para o Bra sil em
US$131 mi lhões.

Den tre os pro du tos ex por ta dos para a Re pú bli -
ca Do mi ni ca na em 2001 des ta cam-se 250 mini-ôni -
bus Mar co po lo e, em ope ra ção de va lor su pe ri or a
US$84 mi lhões, aviões EMB-314 Su per-Tu ca no e
EMB-202 Ipa ne ma.

À Co mis são De Re la ções Exte ri o res E 
De fe sa Na ci o nal

MENSAGEM Nº 282, DE 2002
(Nº 793/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral, de con -
for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to de 
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to
nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57 do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a 
es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Anto nio Au gus -
to Day rell de Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de
Cuba.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Anto nio Au gus to Day -
rell de Lima, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00299 /DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre -
to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Anto nio Au gus to Day rell 
de Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Cuba.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor
Anto nio Au gus to Day rell de Lima, que, jun ta men te

com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE ANTONIO
AUGUSTO DAYRELL DE LIMA
Nas ci do em Li ver po ol/Re i no Uni do (bra si le i ro de
acor do com o art. 129, item II da Cons ti tu i ção de
1946), 29 de mar ço de 1943. Fi lho de Eve ral do Day -
rell de Lima e Yo lan da Alva res Cas tro Lima.

CPF:38040190720
CI:1744 MRE

CPCD, IRBr. Cur so de Prá ti ca Di plo má ti ca e Con su -
lar, IRBr. Cur so de Tre i na men to e Aper fe i ço a men to
para Che fes de Se to res de Pro mo ção Co mer ci al.
CAE, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 3 de mar ço de 1967.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 30 de ju nho de
1969.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de no vem bro
de 1975.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 21 de ju nho de 1979.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 31 de ju -
nho de 1986.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se (Emba i xa dor), me re ci -
men to, 21 de de zem bro de 1995.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Pro du tos de
Base (DPB), 1967.
Assis ten te do Che fe da Di vi são das Na ções Uni das
(DNU), 1977.
Asses sor do Che fe do De par ta men to de Orga nis -
mos Inter na ci o na is (DOI), 1978/79.
Che fe da Di vi são de Orga nis mos Inter na ci o na is
(DIE), 1979/81.
Che fe da Di vi são Espe ci al de Pes qui sas e Estu dos
Eco nô mi cos (DEPE), 1985/86.
Co or de na dor Exe cu ti vo do Ga bi ne te do Mi nis tro de
Esta do, 1986/87.
Che fe da Asses so ria Espe ci al do Mi nis tro de Esta do 
da Ciên cia e Tec no lo gia, 1993/94.
Che fe do De par ta men to de Meio-Ambi en te (DMA),
1994/96.
Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Te mas Espe ci a is
(DTE), 1996/1998.
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Bru xe las, CEE, Se gun do Se cre tá rio, 1969/72.
Nova York, ONU, Se gun do Se cre tá rio, 1973/75.
Nova York, ONU, Pri me i ro Se cre tá rio, 1975/76.
Pa ris, Unes co, Con se lhe i ro, 1981/85.
Pa ris, Unes co, Mem bro Alter no bra si le i ro no Con se -
lho Exe cu ti vo da Unes co, 1981/85.
Roma, Côn sul-Ge ral, 1987/91.
Re pú bli ca de São Ma ri no, Côn sul-Ge ral (cu mu la ti -
vo), 1987/91.
Co pe nha gue, Di na mar ca, Encar re ga do de Ne gó ci -
os, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1991/92.
Cam ber ra, Aus trá lia, Emba i xa dor, 1998/...
Port-Mo resby, Pa pua, Nova Gu i né, Emba i xa dor (cu -
mu la ti vo), 1998/...

Par ti ci pou de vá ri os or ga nis mos in ter nos e co mis -
sões na ci o na is, as sim como em ne go ci a ções bi la te -
ra is e, como Asses sor, De le ga do, ou Che fe de De le -
ga ção, de um gran de nú me ro de re u niões in ter na ci -
o na is, re la ti vas a pro du tos de base, a as sun tos so ci -
a is, à des co lo ni za ção, à se gu ran ça e à paz in ter na -
ci o na is, ao cam po es pa ci al, ao meio-am bi en te, a as -
sun tos ma rí ti mos e à Antár ti ca – no âm bi to das Na -
ções Uni das, da Unes co, seus or ga nis mos e pro gra -
mas, as sim como em vá ri os ou tros or ga nis mos in -
ter na ci o na is es pe ci a li za dos e con fe rên ci as es pe cí fi -
cas so bre tra ta dos in ter na ci o na is.

Ordens Na ci o na is do Rio Bran co, do Mé ri to Ae ro -
náu ti co, do Mé ri to Na val, do Mé ri to Mi li tar e do Mé ri -
to Ci en tí fi co.
Ordem do Li ber ta dor San Mar tin (Argen ti na).

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

CUBA

1. Da dos Bá si cos:

Nome ofi ci al: Re pú bli ca de Cuba
Orga ni za ção do Esta do: Re gi me de par ti do úni co
(PCC) e um ór gão su pre mo (Assem bléia Na ci o nal
do Po der Po pu lar)
Che fe de Go ver no: Fi del Cas tro Ruz
Chan ce ler: Fe li pe Pé rez Ro que
Po der Le gis la ti vo: Con gres so uni ca me ral. Assem -
bléia Na ci o nal do Po der Po pu lar, com 601 mem bros
ele i tos por voto di re to para man da to de 5 anos.
Mo e da: Peso cu ba no
Área: 114.525 km2
PIB (2000): US$24.1 bi lhões
Cres ci men to do PIB (2001): 3%
Po pu la ção (2001): 11,4 mi lhões

2. His tó ria:

A ilha de Cuba foi des co ber ta por Cris tó vão
Co lom bo em 27-10-1492. Em 1519, foi fun da da a ci -
da de de São Cris tó vão de la Ha va na, que iria se tor -
nar o por to e en tre pos to co mer ci al mais im por tan te
das Índi as Oci den ta is na épo ca co lo ni al. Nos sé cu -
los XVI e XVII, a base da eco no mia cu ba na cen tra -
va-se na pe cuá ria, na cons tru ção na val e na ex por -
ta ção de ma de i ras e ta ba co. Em vis ta do cres ci men -
to cons tan te da de man da mun di al por açú car, já no
iní cio do sé cu lo XIX, o cul ti vo de cana e a ex por ta -
ção de açú car ha vi am-se tor na do a base da eco no -
mia cu ba na, fa zen do da ilha uma prós pe ra co lô nia
es pa nho la.

O sé cu lo XIX foi mar ca do, no pla no po lí ti co, pelo 
sur gi men to de di ver sos mo vi men tos de in de pen dên -
cia na ci o nal, to dos for te men te re pri mi dos pela me tró -
po le es pa nho la. Em 1868, o ad vo ga do Car los Ma nu el
de Cés pe des li de rou a “Re pú bli ca em Armas”, dan do
iní cio a uma guer ra de in de pen dên cia de dez anos
con tra a Espa nha, ao cabo da qual Cuba ob te ve a
equi pa ra ção às pro vín ci as es pa nho las. Em 1886, a
es cra vi dão foi abo li da. A luta pela in de pen dên cia, en -
tre tan to, con ti nu ou e, em 1895, ini ci ou-se nova guer ra 
con tra a Espa nha, li de ra da por Má xi mo Go mes, Anto -
nio Ma ceo, Gu il ler món Mon ca da e José Mar tí, vá ri os
dos qua is re cém-re gres sa dos do exí lio e ain da na
clan des ti ni da de. Os EUA, in te res sa dos em am pli ar
sua he ge mo nia so bre a ilha, in ter vi e ram no con fli to
(in ci den te com o “Ma i ne”), de cla ran do guer ra à Espa -
nha. Pelo Tra ta do de Paz, as si na do em 1898 en tre os
EUA e a Espa nha, esta re nun ci ou a Cuba e re ti rou-se
da ilha.

Em 20-5-1902, de cla rou-se a Re pú bli ca. A in -
fluên cia nor te-ame ri ca na fez com que a pri me i ra
Cons ti tu i ção cu ba na in cor po ras se uma emen da – a
“Emen da Platt” – que dava aos EUA di re i to de in ter vir
mi li tar men te na ilha a qual quer mo men to, a fim de
“pre ser var a in de pen dên cia cu ba na” bem como pro te -
ger “a vida, a pro pri e da de e a li ber da de in di vi du al”.

De 1902 a 1959, Cuba foi go ver na da por di ver -
sos Pre si den tes – o úl ti mo dos qua is, Ful gên cio Ba tis -
ta – pra ti ca men te to dos ali nha dos aos cres cen tes in -
te res ses po lí ti cos e eco nô mi cos dos Esta dos Uni dos
na ilha. Ba tis ta as su miu o po der em mar ço de 1952
com um gol pe mi li tar e ina u gu rou uma di ta du ra im po -
pu lar pró-nor te-ame ri ca na, que du ra ria até os úl ti mos
dias de 1958, quan do um exér ci to re vo lu ci o ná rio, li de -
ra do por Fi del Cas tro e ten do como prin ci pa is che fes
Raul Cas tro, Ernes to “Che” Gu e va ra e Ca mi lo Ci en fu -
e gos, ga nhou con tro le do país e da ca pi tal. Os di ri -
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gen tes re vo lu ci o ná ri os as su mi ram o po der em
1º-1-1959.

Insta la do no go ver no, Fi del Cas tro ini ci ou pro -
fun das re for mas de cu nho eco nô mi co-so ci al no país,
va lo ri zan do o na ci o na lis mo e a in de pen dên cia cu ba -
nos, in cli nan do-se pos te ri or men te ao mar xis mo-le ni -
nis mo como for ma de go ver no. Em 1960, fo ram ex -
pro pri a das as em pre sas de ca pi tal nor te-ame ri ca no
no país. As re la ções en tre os dois pa í ses tor na ram-se 
cada vez mais ten sas até o rom pi men to di plo má ti co
em 3-1-1961, se gui do do em bar go eco nô mi co nor -
te-ame ri ca no e da ten ta ti va fra cas sa da de in va são da
ilha por cu ba nos exi la dos nos EUA apo i a dos pela
CIA, em abril da que le ano, na Baía dos Por cos. Ado -
ta do o mar xis mo-le ni nis mo, a ilha in ten si fi cou suas
re la ções com a URSS, ten do a cri se dos mís se is, em
1962, es ta be le ci do os li mi tes da pre sen ça mi li tar so -
vié ti ca.

Em ra zão de seu sis te ma de go ver no, dis tin to
dos de ma is pa í ses da re gião, e de suas im pli ca ções
po lí ti cas, além da for te pres são nor te-ame ri ca na,
Cuba so freu, nos anos 60, um iso la men to di plo má ti co 
la ti no-ame ri ca no, que iria, pa u la ti na men te, rom -
per-se, a par tir da dé ca da se guin te. Em fe ve re i ro de
1976, após re fe ren do na ci o nal, pas sou a vi go rar a
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca So ci a lis ta de Cuba, cu jas
dis po si ções de ter mi nam uma or ga ni za ção ins ti tu ci o -
nal se me lhan te à da União So vié ti ca brej ne vi a na, uni -
par ti dá ria e co le ti vis ta.

A par tir de 1991, com o fim do so ci a lis mo no
Les te eu ro peu e o des mem bra men to da URSS, Cuba
co me çou a en fren tar sé ri as di fi cul da des eco nô mi cas,
dan do iní cio ao que fi cou co nhe ci do eu fe mis ti ca men -
te como “Pe río do Espe ci al”. A des pe i to dos pro ble -
mas vi vi dos, o país per ma ne ce fir me em seus pro pó -
si tos de man ter e vi a bi li zar um sis te ma so ci a lis ta,
apo i a do, por ne ces si da de e for ça das cir cuns tân ci as,
em cres cen tes seg men tos da eco no mia sob vir tu a is
re gras de mer ca do.

Em 1994, a que da ver ti gi no sa da eco no mia cu -
ba na foi in ter rom pi da com uma dis cre ta re to ma da do
cres ci men to.

De 1995 em di an te, a eco no mia co me çou a dar
si na is de re cu pe ra ção, so bre tu do em de cor rên cia da
re con ver são a que teve de se sub me ter. Mais do que
o em bar go im pos to pe los Esta dos Uni dos, a que da do 
so ci a lis mo no Les te eu ro peu (so bre tu do na Rús sia
que, de ali a da in con di ci o nal de Cuba, re pen sou suas
po si ções quan to à ilha, mo vi da tam bém por gra ve cri -
se eco nô mi ca), ao re du zir dra ma ti ca men te os ní ve is
de co mér cio (não mais sub si di a do) com Cuba, for çou
a eco no mia da ilha a bus car no vos ru mos que não a

tra di ci o nal tro ca açú car por pe tró leo. O tu ris mo ga -
nhou pa pel pre pon de ran te. Abriu-se o se tor à par ti ci -
pa ção (em “jo int ven tu res”) de gru pos es tran ge i ros.
Espa nha, Ca na dá, Itá lia e, mais mo des ta men te, Bél -
gi ca vêm in ves tin do pe sa da men te no se tor, e en vi an -
do cada vez mais tu ris tas para Cuba.

As no vas me di das eco nô mi cas, que au to ri za -
ram a pos se de dó la res pe los cu ba nos, con tri bu í ram
para o au men to do co mér cio in ter no em mo e da nor -
te-ame ri ca na (sem pre nas mãos do Esta do) e per mi -
ti ram a aber tu ra de ca sas de câm bio, em ní ve is mais
re a is fa vo re cen do o in gres so de di vi sas. Ao mes mo
tem po, cri a ram uma for te con tra di ção no seio do sis -
te ma, ao di vi dir, na prá ti ca, a so ci e da de cu ba na en tre
os que têm e os que não têm dó la res.

3. Con tex to Po lí ti co Atu al:

• No iní cio de ou tu bro de 2001, Fi del Cas tro
aten deu pe di do pes so al de Eli zar do Sán chez, o
mais co nhe ci do dis si den te in ter no cu ba no e pre si -
den te da “Co mis são Cu ba na de Di re i tos Hu ma nos e 
Re con ci li a ção Na ci o nal” (com sede em Ha va na e
não re co nhe ci da le gal men te pelo Go ver no cu ba no),
au to ri zan do-o a vi a jar a Pra ga para par ti ci par da
Con fe rên cia “Fo rum 2000 – Hu man Rigths, Se arch
for Glo bal Res pon sa bi lity”, a con vi te de Vá clav Ha -
vel. Em de cla ra ções fe i tas no mes mo mês, o Car de -
al cu ba no Ja i me Orte ga afir mou que, em ge ral, não
têm ha vi do avan ços sig ni fi ca ti vos no diá lo go po lí ti co
do Go ver no cu ba no com os dis si den tes, em bo ra re -
co nhe ça ha ver pro gres so nas re la ções Esta do-Igre -
ja.

• Exis te no âm bi to do Re gi me uma se gun da ge -
ra ção de di ri gen tes cu ba nos que é mais fle xí vel e
aber ta aos no vos tem pos e ne ces si da des. Nes sa ca -
te go ria, se in clu i ri am Car los Lage (Vice-Pre si den te,
Se cre tá rio-Exe cu ti vo do Con se lho de Mi nis tros e ide -
a li za dor das re for mas eco nô mi cas), Mar cos Por tal
(Mi nis tro da Indús tria Bá si ca), José Luiz Ro dri guez
(Mi nis tro da Eco no mia e Pla ni fi ca ção), Fran cis co So -
be rón (Pre si den te do Ban co Cen tral) e mes mo o
Chan ce ler Pé rez Ro que. Ri car do Alar cón (Pre si den te 
do Con gres so) tal vez re pre sen te uma pon te en tre
duas ge ra ções.

A base de le gi ti mi da de do re gi me con ti nua em
gran de par te a se ali cer çar na hos ti li da de nor te-ame -
ri ca na. A Lei Helms-Bur ton es ti pu la ex pli ci ta men te
que o le van ta men to do em bar go nor te-ame ri ca no
pas sa pela ex clu são tan to de Fi del quan to de seu ir -
mão Raúl da cena po lí ti ca.

O Pre si den te do Uru guai, Jor ge Batl le, de ci diu
rom per re la ções di plo má ti cas com Cuba, como con -
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se qüên cia de ofen sas pro fe ri das pelo Pre si den te Fi -
del Cas tro, no con tex to da cri se ge ra da pelo pa tro cí -
nio, por par te do Uru guai, de re so lu ção da Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos da ONU, so bre a si tu a ção em
Cuba. Fi del as se ve rou que o Go ver no de Bat tle po de -
ria rom per re la ções di plo má ti cas com Cuba, mas que
tal ato não po ria fim ao re la ci o na men to in ten so e cor -
di al exis ten te en tre o po vos uru gua io e cu ba no.

• Em dis cur so re a li za do em 10-5-02, Cas tro fez
pro nun ci a men to que sin te ti za as prin ci pa is nu an ces
do pen sa men to que ori en ta seu go ver no. Seus prin ci -
pa is pon tos fo ram: a) ne nhum dos pa í ses que con de -
nou Cuba por des res pe i to aos di re i tos hu ma nos em
Ge ne bra po de ria re u nir em suas pra ças pú bli cas uma 
ma ni fes ta ção de apo io à po lí ti ca ofi ci al com a mag ni -
tu de da ob ser va da no Dia do Tra ba lho (sete mi lhões
de cu ba nos – cer ca de 60% da po pu la ção do país); b)
to dos os pa í ses la ti no-ame ri ca nos que con de na ram
Cuba em Ge ne bra [ex ce ção do Bra sil e Equa dor
(abs ten ção) e da Ve ne zu e la (voto con trá rio)] es tão
bem dis tan tes dos ín di ces edu ca ci o na is, cul tu ra is e
so ci a is pre va le cen tes na Ilha. Os pa í ses da Amé ri ca
La ti na que tra di ci o nal men te apre sen ta vam os me lho -
res ín di ces de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co na
re gião fo ram ul tra pas sa dos por Cuba; c) o país ja ma is 
se in cli nou, ou se in cli na rá, ante os EUA, “que hoje
dita re gras a seus la ca i os e lam be-bo tas atra vés de
um ter ro ris ta con ver ti do em Se cre tá rio Assis ten te de
Esta do para a Amé ri ca La ti na” (Otto Re ich).

• Fi del Cas tro con vo cou, em 10-7-02, a re a li za -
ção de ele i ções ge ra is para a es co lha de de pu ta dos à
Assem bléia Na ci o nal e de re pre sen tan tes pro vin ci a is
e mu ni ci pa is. As ele i ções obe de cem às re gras cons ti -
tu ci o na is e leis ele i to ra is vi gen tes no país: no caso da
Assem bléia Po pu lar, a pe ri o di ci da de é de 5 anos, e no 
da Assem bléia Mu ni ci pal, a pe ri o di ci da de é de 2
anos.

• A Assem bléia Na ci o nal do Po der Po pu lar apro -
vou, em 26-7-02, emen da à Cons ti tu i ção de 1976 tor -
nan do “ir re vo gá vel” o “so ci a lis mo e o sis te ma po lí ti co
e so ci al” exis ten te na Ilha.

A de ci são tem dois ob je ti vos po lí ti cos cla ros: re -
je i ção das pres sões ex ter nas para mu dan ças po lí ti -
cas e eco nô mi cas e a li qui da ção da ini ci a ti va de par te
da dis si dên cia in ter na (“Pro je to Va re la”), que de man -
da a re a li za ção de um ple bis ci to so bre mu dan ças po -
lí ti cas no re gi me.

4. Eco no mia

Re la tó rio da Ce pal, de fins de 2001, in di ca que 
o PIB cu ba no cres ceu 3% em 2001 (2.5% me nos
que o ano de 2000). Assi na la o re la tó rio que, em bo -

ra o tipo de câm bio ofi ci al te nha se man ti do fixo, no
mer ca do li vre a mo e da na ci o nal se des va lo ri zou cer -
ca de 25% fren te ao dó lar, em con se qüên cia da di -
mi nu i ção da en tra da de di vi sas re gis tra da so bre tu do 
após os acon te ci men tos de 11/9 nos EUA. Des de
en tão, se con ge la ram in ves ti men tos, fo ram fe cha das 
pro vi so ri a men te ins ta la ções tu rís ti cas, li mi ta das as
im por ta ções e re a li za dos cor tes or ça men tá ri os, so -
bre tu do em dó la res.

O pa no ra ma se com pli cou em prin cí pi os de no -
vem bro de 2001 quan do o fu ra cão “Mi chel le” de vas -
tou al gu mas pro vín ci as cu ba nas, ori gi nan do da nos
di re tos e in di re tos es ti ma dos em US$1.5 bi lhão. O dé -
fi cit de con ta cor ren te em Cuba vol tou a au men tar,
pas san do de US$687 mi lhões em 2000 para US$758
mi lhões em 2001, em de cor rên cia do de fi ci en te de -
sem pe nho do tu ris mo e da sa fra açu ca re i ra.

A in fla ção atin giu 0,5%, en quan to a dí vi da pú bli -
ca ex ter na foi qua se idên ti ca a do ano pas sa do
(US$10,95 bi lhões). O va lor das ex por ta ções de bens
e ser vi ços cres ceu 2,7%, como con se qüên cia do au -
men to do vo lu me de ven das de ní quel (ain da que seu
pre ço te nha ca í do) e de pro du tos não-tra di ci o na is,
en tre os qua is ser vi ços tu rís ti cos e te le co mu ni ca ções. 
O ní quel, aliás, pa re ce ter sido o pro du to que me lhor
de sem pe nho apre sen tou: sua pro du ção ul tra pas sou
76 mil to ne la das, su pe ran do em 9% o vo lu me al can -
ça do no ano pre ce den te.

5. Re la ci o na men to Bi la te ral

Rom pi das em 1964, as re la ções di plo má ti cas
en tre o Bra sil e Cuba fo ram res ta be le ci das em 1986. 
Des de en tão, o re la ci o na men to bi la te ral tem-se ca -
rac te ri za do pelo cons tan te es tre i ta men to. Os ins tru -
men tos já as si na dos en tre os dois pa í ses e as pers -
pec ti vas con cre tas de co o pe ra ção em se to res de in -
te res se co mum cons ti tu em acer vo po si ti vo que as si -
na la o pro ces so de con so li da ção das re la ções.

O Bra sil de fen de o le van ta men to das san ções
nor te-ame ri ca nas a Cuba, por con si de rar con trá ria
aos prin cí pi os do Di re i to Inter na ci o nal a apli ca ção
uni la te ral, com fins po lí ti cos, de san ções de na tu re za
eco nô mi ca e co mer ci al. Ade ma is, o Bra sil man tém
po si ção tra di ci o nal de prin cí pio con tra a apli ca ção ex -
tra ter ri to ri al de nor mas le ga is na ci o na is, ten do pro -
pos to o tex to da de cla ra ção emi ti da pelo Gru po do
Rio, em mar ço de 1996, em res pos ta à apro va ção
pelo Con gres so dos EUA da Lei Helms-Bur ton. Tal
de cla ra ção con de na o ca rá ter ex tra ter ri to ri al do re fe ri -
do ins tru men to le gal. A po si ção bra si le i ra re fle tiu-se,
ain da, no apo io pres ta do à re so lu ção apro va da em re -
pú dio à Lei Helms-Bur ton du ran te Assem bléia Ge ral
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da OEA, em ju nho de 1996, no Pa na má. No âm bi to da 
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, o Bra sil tem
vo ta do a fa vor das re so lu ções que exor tam os Esta -
dos Uni dos a sus pen de rem o em bar go.

O Go ver no bra si le i ro tem-se pre o cu pa do em
pres tar a co o pe ra ção pos sí vel no sen ti do de ate nu ar
os efe i tos do em bar go so bre a so ci e da de cu ba na.
Nes se con tex to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so san ci o nou, em 13-6-1997, lei de as sis tên cia
ali men tar a Cuba que pre vê a do a ção de es to ques pú -
bli cos de ali men tos até o mon tan te de vin te mil to ne la -
das. Ade ma is, du ran te a vi si ta do Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res a Cuba, em maio de 1998, foi as si na -
do Me mo ran do de Enten di men to pre ven do a con ces -
são de fi nan ci a men to no va lor de US$15 mi lhões para 
a ex por ta ção de ali men tos bra si le i ros àque le país, no
âm bi to do Pro ex. Em agos to de 1999, a Emba i xa da
de Cuba di ri giu ao Ita ma raty so li ci ta ção para a re no -
va ção des se cré di to. Em sua 62ª Re u nião, em maio
de 2000, o Co mi tê de Cré di to às Expor ta ções (CCEX) 
apro vou a con ces são de novo cré di to ao am pa ro do
Pro ex, em igual mon tan te, para o pe río do 2000/2001,
com a con di ção de que fos se so lu ci o na do o pro ble ma
da dí vi da co mer ci al cu ba na com o Ban co do Bra sil e
em pre sas pri va das bra si le i ras, da or dem de US$50
mi lhões, o que aca bou sen do fe i to no âm bi to da vi si ta
a Ha va na do en tão Mi nis tro-Che fe da Se cre ta ria-Ge -
ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Aloy sio Nu nes Fer re -
i ra, em ou tu bro de 2001.

Em fe ve re i ro de 2002, re a li zou-se, em Bra sí lia, a 
II Re u nião do Me ca nis mo de Con sul tas Po lí ti cas Bra -
sil-Cuba, dan do se gui men to ao úl ti mo en con tro ocor -
ri do em 15-3-01, na ci da de de Ha va na. Na agen da de
con ver sa ções, te mas de in te res se bi la te ral, as sim
como tó pi cos re gi o na is e mul ti la te ra is, tais como co o -
pe ra ção an ti dro gas, in ter câm bio so bre di re i tos hu ma -
nos, Cú pu la Ibe ro-Ame ri ca na e Cú pu la ALC-UE.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 283, DE 2002
(Nº 794/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Ro ber to So a res-de-Oli ve i ra, Mi nis tro de Pri me i ra

Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca da Hun gria.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ro ber to So a -
res-de-Oli ve i ra, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002, Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 300/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia 9 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre -
to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57, do
Ane xo 1 ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Ro ber to So a res-de-Oli -
ve i ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Hun gria.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-Vi tae do Emba i xa dor
Ro ber to So a res-de-Oli ve i ra, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE ROBERTO
SOARES-DE-OLIVEIRA

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ em 31 de ju lho de
1942. Fi lho de Archi me des de Oli ve i ra e de Odi lia
So a res de Oli ve i ra. Gu ar da-Ma ri nha da Re ser va da
Ma ri nha. Cur so de Altos Estu dos (IRBr).

CPF:12653462168
CI:300 MRE

Ter ce i ro Se cre tá rio, con cur so, 20 de ja ne i ro de
1964.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 31 de de zem bro
de 1966.
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Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de fe ve re i ro de 
1975.
Con se lhe i ro, an ti gui da de, 16 de de zem bro de 1981.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 30 de ju -
nho de 1989.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 25 de ju -
nho de 1996.

Assis ten te da Sub che fia Par la men tar do Ga bi ne te
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, 1966.
Sub che fe da Di vi são de Do cu men ta ção Di plo má ti ca, 
1973.
Sub che fe da Di vi são de Sis te ma ti za ção da Infor ma -
ção, 1973/75.
Encar re ga do do Ser vi ço Inter no de Cor res pon dên -
cia, 1974.
Sub che fe da di vi são de Trans mis sões Inter na ci o na -
is, 1974/76.
Che fe da Di vi são de Pa ga men tos do Pes so al, 1988.
Che fe, subs ti tu to, do De par ta men to do Ser vi ço Exte -
ri or, 1988.
Che fe da Di vi são de Co mu ni ca ções, 1988/90.
Che fe, subs ti tu to, do De par ta men to de Co mu ni ca -
ções e Do cu men ta ção, 1990.
Che fe da Asses so ria Di plo má ti ca da Vice-Pre si dên -
cia da Re pú bli ca, 1995/98.

Mi a mi, Vice-Côn sul, Encar re ga do do Con su la do,
1965.
San Sal va dor, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1965.
Roma, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1966/67.
Ânca ra, Se gun do Se cre tá rio, 1967.
Roma, Se gun do Se cre tá rio, 1967/68.
Lima, Se gun do Se cre tá rio, 1968/73.
Bu e nos Ai res, Pri me i ro Se cre tá rio, 1976/79.
Bu e nos Ai res, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1978.
Cam ber ra, Pri me i ro Se cre tá rio, 1979/82.
Cam ber ra, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1979 e 1980.
Mi lão, Côn sul-Ge ral Adjun to, 1982/87.
Bu e nos Ai res, Côn sul-Ge ral, 1990/92.
Ber na, Emba i xa dor, des de se tem bro/98.
Va duz, cu mu la ti va men te, des de se tem bro/98.

À dis po si ção do Ce ri mo ni al na vi si ta do Pre si den te
da Fran ça, 1964.
Mem bro da Co mis são Orga ni za do ra da vi si ta ao
Bra sil do Xa in xá e da Xa ba nu do Irã, 1965 (mem -
bro).
À dis po si ção do Ce ri mo ni al du ran te a vi si ta dos So -
be ra nos da Bél gi ca, 1965.

Mem bro da De le ga ção do Bra sil na Assem bléia Ge -
ral do Insti tu to Inter na ci o nal para a Uni fi ca ção do Di -
re i to Pri va do, Roma, 1968.
Mem bro da De le ga ção do Bra sil na Con fe rên cia so -
bre o Di re i to do Mar, Lima, 1970.
Asses sor na Re u nião da Co mis são Mis ta Cul tu ral
Bra sil-Peru, Lima, 1973.
Mem bro da Co mi ti va Téc ni ca das vi a gens e vi si tas
ofi ci a is do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à: Nova
York (1988); à Re pú bli ca Po pu lar da Chi na (1988); à
União So vié ti ca (1988); à re u nião do Gru po dos Oito 
em Pun ta Del Este (1988); à Ve ne zu e la (1989); ao
Su ri na me (1989): à Fran ça (1989); à Assem bléia
Ge ral da ONU em Nova York (1989), ao Equa dor e à 
Cos ta Rica (1989).
Mem bro da Co mi ti va Ofi ci al do Exmº Se nhor
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca nas re u niões: Gru po
do Rio (Qu i to, 1995); Gru po dos Não-Ali nha dos
(Car ta ge na, 1995); Gru po dos Qu in ze (Ha ra re,
1996).
Mem bro da Co mi ti va Ofi ci al do Exmº Se nhor
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca nas vi si tas: ao Ja pão
e à Argen ti na (1995); ao Uru guai (1996); à Ale ma -
nha, a Por tu gal e à Espa nha (1997); à Ho lan da
(1998).
Mem bro da Co mi ti va Ofi ci al do Exmº Se nhor
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca nas ce ri mô ni as fú ne -
bres do Pri me i ro Mi nis tro Itzhak Ra bin (Isra el,
1995).
Mem bro da Co mi ti va Ofi ci al do Exmº Se nhor
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca nas ce ri mô ni as de
pos se dos Pre si den tes do Equa dor (1996) e Bo lí via
(1997).

BRASILEIRAS:
Gran de Ofi ci al da Ordem do Rio Bran co.
Co men da dor da Ordem do Mé ri to das For ças Arma -
das.
Medalha Lauro Muller.
Me da lha Mé ri to Ta man da ré, Ma ri nha do Bra sil.

ESTRANGEIRAS:
Grã-Cruz da Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Pa ra guai.
Grã-Cruz da Ordem do Mé ri to, Por tu gal.
Grã-Cruz da Ordem de Mayo, Argen ti na.
Gran de Ofi ci al da Ordem do Mé ri to, Equa dor.
Gran de Ofi ci al da Ordem do Mé ri to, Itá lia.
Gran de Ofi ci al da Ordem do Mé ri to Fe de ral, Ale ma -
nha.
Gran de Ofi ci al da Ordem do Ce dro, Lí ba no.
Ofi ci al da Ordem do Sol, Peru.
Ca va le i ro da Ordem de Ho ma yo on, Irã.

Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17807

OUTUBRO 200230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ca va le i ro da Ordem da Co roa, Bél gi ca.
Ca va le i ro da Ordem da Co roa de Car va lho, Lu xem -
bur go.
“Stel la del la So li da ri e tá Ita li a na – Pri ma Clas se’, Itá -
lia”.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A
REPÚBLICA DA HUNGRIA

JULHO DE 2002

Sub se cre ta ria-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos
De par ta men to da Eu ro pa

Di vi são da Eu ro pa – II

1.  Ava li a ção das re la ções bi la te ra is

Bra sil e Hun gria de sen vol vem boas re la ções,
com subs tan ti vo po ten ci al de in cre men to. Esti ma-se
en tre cer ca de 80 e 100 mil o nú me ro de in te gran tes 
da co lô nia hún ga ra, en tre imi gran tes de di fe ren tes
ge ra ções, vi ven do no Bra sil, a ma i o ria con cen tra da
no Esta do de São Pa u lo.

Nos úl ti mos anos, tem ocor ri do nú me ro ex pres -
si vo de tro cas de vi si tas de alto ní vel en tre au to ri da -
des dos dois pa í ses. Em no vem bro de 1999, es te ve
no Bra sil o Mi nis tro da Agri cul tu ra e De sen vol vi men to
Re gi o nal da Re pú bli ca da Hun gria, Joz sef Torg yán,
Pre si den te do Par ti do dos Pe que nos Pro pri e tá ri os. O
even to in se riu-se no qua dro da co o pe ra ção bi la te ral
no se tor agrí co la, que já ha via mo ti va do as vi si tas em -
pre en di das àque le país pe los Mi nis tros da Agri cul tu ra 
e Abas te ci men to bra si le i ros, Arlin do Por to, em ou tu -
bro de 1996, e Fran cis co Tur ra, em mar ço de 1999.

O con ta to en tre au to ri da des bra si le i ras e hún ga -
ras nos úl ti mos anos, em bo ra in ten so, ain da não re fle -
te o po ten ci al a ser de sen vol vi do no âm bi to das re la -
ções bi la te ra is. Cite-se, a res pe i to, que o en tão Pre si -
den te Árpád Göncz es te ve no Bra sil já em três opor tu -
ni da des: a pri me i ra, em 1991, quan do, em vi a gem
pela Amé ri ca do Sul, fez es ca la em São Pa u lo, a se -
gun da, em 1992, che fi an do a de le ga ção de seu país à 
Con fe rên cia do Rio so bre Meio Ambi en te e a ter ce i ra,
em 1997, por oca sião de vi si ta ofi ci al de Esta do. Em
1999, em maio, por seu tur no, es te ve no Bra sil o Mi -
nis tro da Eco no mia da Hun gria, Ateu Chi kán.

Da par te bra si le i ra, men ci o ne-se a vi si ta à Hun -
gria, em ou tu bro de 1994, re a li za da pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, en tão re cém-ele i to e
an tes de sua pos se. Em 1999, o Mi nis tro das Re la -

ções Exte ri o res, Emba i xa dor Luiz Fe li pe Lam pre ia,
es te ve na Hun gria, para par ti ci par de Con fe rên cia Mi -
nis te ri al pre pa ra tó ria da re u nião da OMC, oca sião em
que se en tre vis tou com o Chan ce ler hún ga ro Ja tos
Mar ton yi. O lado hún ga ro apon ta, con tu do, cer to de -
se qui lí brio nas tro cas bi la te ra is de vi si tas de alto ní -
vel.

A Hun gria cons ti tui hoje exem plo de tran si ção
bem su ce di da para o re gi me de eco no mia de mer ca -
do, apre sen tan do sig ni fi ca ti vos in di ca do res ma cro e -
co nô mi cos. A Co mis são Eu ro péia, que vem es pe ci al -
men te re co men dan do a can di da tu ra hún ga ra ao in -
gres so na União Eu ro péia, pre vis to pos si vel men te
para 2003, re gis tra que o país tem al can ça do de sen -
vol vi men to ex pres si vo de suas ins ti tu i ções de mo crá ti -
cas, bem como es ta be le ci do o fun ci o na men to de di -
nâ mi ca eco no mia de mer ca do, com con si de rá ve is
pro gres sos no cam po da li be ra li za ção e pri va ti za -
ções. O país tor nou-se mem bro da Orga ni za ção para
Co o pe ra ção Eco nô mi ca e De sen vol vi men to OECD,
em 1996, e da Orga ni za ção do Tra ta do do Atlân ti co
Nor te-OTAN, em mar ço de 1999.

O se tor agro pe cuá rio de tém real im por tân cia
nas re la ções en tre o Bra sil e a Hun gria. O com ple xo
soja re pre sen ta ca te go ria das mais im por tan tes de
nos sa pa u ta de ex por ta ções e os dois pa í ses vem de -
sen vol ven do, em ter ri tó rio bra si le i ro, mais es pe ci al -
men te em Pe tro li na – PE, pro je tos de bi o tec no lo gia
nos cam pos da vi ti vi ni cul tu ra, pis ci cul tu ra, cri a ção de
pal mí pe des e pe cuá ria bo vi na.

No âm bi to da mol du ra ju rí di ca bi la te ral, in for -
ma-se, a se guir, so bre o an da men to das tra mi ta ções
dos im por tan tes acor dos as si na dos re cen te men te
com aque le país:

a) O Acor do so bre Isen ção de Vis tos
cum priu seu úl ti mo pas so em Ple ná rio sen -
do apro va do pelo Con gres so Na ci o nal em
12 de ju nho de 2001;

b) O Acor do so bre Co o pe ra ção nos
Cam pos da Qu a ren te na Ve ge tal e da Pro te -
ção de Plan tas foi dis tri bu í do para exa me à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da -
ção (CCJR) e à Co mis são de Agri cul tu ra e
Po lí ti ca Ru ral (CAPR) da Câ ma ra dos De pu -
ta dos. Fo ram de sig na dos re la to res da ma té -
ria o De pu ta do Mar cos Ro lim (PT/RS) na
CCJR e o De pu ta do Joel de Ho lan da
(PFL/PE) na CAPR;

c) O Acor do so bre Co o pe ra ção Téc ni -
ca e Pro ce di men tos Sa ni tá ri os nas Áre as
Ve te ri ná ria e de Sa ú de Pú bli ca Ani mal foi
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dis tri bu í do para exa me à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção (CCJR) e à
Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral
(CAPR) da Câ ma ra dos De pu ta dos. Fo ram
de sig na dos re la to res da ma té ria o De pu ta do 
Wal dir Pi res (PT/BA) na CCJR e o De pu ta do 
Au gus to Nar des (PPB/RS) na CAPR.

2. Inter câm bio bi la te ral

A Re pú bli ca da Hun gria, a des pe i to de cons ti -
tu ir um dos me no res pa í ses eu ro pe us, com apro xi -
ma da men te 93 mil km2 e 10,1 mi lhões de ha bi tan -
tes (2001), apre sen ta o mais ele va do pa drão de vida 
no con jun to do ex-blo co da área de in fluên cia so vié -
ti ca. Não obs tan te re pre sen tar mer ca do re la ti va men -
te pe que no, a Hun gria pos sui o ter ce i ro Pro du to
Inter no Bru to (US$51, – 2001) da re gião, ha ven do
al can ça do cres ci men to eco nô mi co da or dem de
5,1% no ano 2000. A eco no mia do país é cada vez
mais aber ta, ten do sido im ple men ta do agres si vo
pro gra ma de pri va ti za ções des de 1995, prin ci pal -
men te nos se to res de te le co mu ni ca ções, ban cá rio e
ener gé ti co.

No pla no co mer ci al, as mu dan ças por que pas -
sa ram as eco no mi as de Bra sil e Hun gria, nos úl ti mos
anos, não re sul ta ram em au men to ex pres si vo do vo -
lu me das tro cas bi la te ra is. Ao con trá rio, nos anos 90
hou ve re du ção do vo lu me de co mér cio em re la ção à
dé ca da an te ri or, ten do sido as ex por ta ções hún ga ras
mais afe ta das (em 1996 fo ram as mais ba i xas des de
1982). As ex por ta ções bra si le i ras para a Hun gria, em -
bo ra se man te nham em ní vel su pe ri or às im por ta -
ções, são mo des tas e con cen tra das em com mo di ti -
es agrí co las. Ape sar dis so, o Bra sil é o prin ci pal par -
ce i ro da Re pú bli ca Ma gi ar na Amé ri ca La ti na, o que
mo ti vou a re a ber tu ra, em 1995, do Escri tó rio Co mer -
ci al da que le país em São Pa u lo. Assi na le-se que no
mes mo ano, como me di da de con ten ção de des pe -
sas, fo ram fe cha das as Emba i xa das da Hun gria em
Ca ra cas, Lima e Mon te vi déu.

O qua dro a se guir for ne ce exem plo da evo lu ção
re cen te do co mér cio en tre Bra sil e Hun gria:

O qua dro de mons tra um co mér cio equi li bra do
in clu si ve com cres cen te va lor agre ga do pela pa u ta
bra si le i ra, ci tan do-se tu bos de te le vi so res e pis tões
para mo to res de ex plo são en tre os prin ci pa is itens.
Ve ri fi ca-se igual men te a in ci dên cia dos pro du tos tra -
di ci o na is de nos sa pa u ta para com a re gião, e que
acu sam cons tan te in te res se pelo lado hún ga ro:
café, al go dão, fumo, soja, grãos em ge ral, fru tas in
na tu ra, en la ta dos e ra ções.

Men ci o ne-se que a Hun gria de tém tec no lo gia
avan ça da em pro du ção agrí co la, e na pro du ção de
pro gra mas e de equi pa men to de in for má ti ca para
edu ca ção pro fis si o nal, e de ins tru men tos de me di ção
ana ló gi cos e di gi ta is, além de equi pa men tos mé di cos
e em briões de gado le i te i ro.

No âm bi to das es ta tís ti cas do co mér cio bi la te ral, 
tem sido apon ta do, es pe ci al men te pelo lado hún ga ro, 
dis cre pân ci as en tre os da dos bra si le i ros e hún ga ros
em sua con ta bi li za ção. De modo ge ral, no que se re fe -
re a ex por ta ções do Bra sil, os va lo res con ta bi li za dos
por nos sas es ta tís ti cas são in fe ri o res. Pe las con tas
hún ga ras, têm cres ci do anu al men te à taxa mé dia
apro xi ma da de 10%, ha ven do atin gi do US$210,6 mi -
lhões em 2000.

Pe las es ta tís ti cas hún ga ras, man ter-se-ia his to -
ri ca men te su pe rá vit em fa vor do Bra sil. Se gun do os
cál cu los bra si le i ros, no en tan to, as ex por ta ções para
a Hun gria têm ex pres são bas tan te in fe ri or à re gis tra -
da pe los hún ga ros, e ter-se-ia pro du zi do, em 2000,
dé fi cit de qua se US$15 mi lhões, re ver ten do ten dên -
cia his tó ri ca de su pe rá vits bra si le i ros.

Tra di ci o nal men te, as ven das hún ga ras ao Bra sil
abran gem mais am pla e di ver si fi ca da pa u ta in dus tri al
e, em ge ral, itens de ma i or va lor agre ga do, mas cum -
pre no tar, ao lon go do tem po, a ex pan são da pre sen -
ça de pro du tos ma nu fa tu ra dos na pa u ta bra si le i ra de
ex por ta ções para a Hun gria.

A res pe i to de di ver gên ci as es ta tís ti cas no co -
mér cio bi la te ral Bra sil/Hun gria, em re cen te pa re cer a
Se cex/MDIC pro nun ci ou-se so bre o tema, res sal tan -
do que o Bra sil ob ser va as prá ti cas re co men da das
pela Di vi são de Esta tís ti cas da ONU, que dis põe so -
bre a me to do lo gia e con ce i tos para a com pi la ção dos
da dos do co mér cio de mer ca do ri as en tre os pa í -
ses-mem bros.

Foi sa li en ta do igual men te que pou cos pa í ses
dis põem de um sis te ma in for ma ti za do, para con tro le
e acom pa nha men to das ope ra ções de ex por ta ção e
im por ta ção como o SISCOMEX do Bra sil, que per mi -
te que as es ta tís ti cas bra si le i ras apre sen tem alto ní -
vel de qua li da de e con fi a bi li da de, mes mo se com pa -
ra das com as de pa í ses mais de sen vol vi dos. No caso
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em par ti cu lar do co mér cio bi la te ral Bra sil-Hun gria,
bem como com ou tros par ce i ros co mer ci a is da Eu ro -
pa, deve-se le var em con ta o fato de que as im por ta -
ções efe tu a das por aque le país, de bens bra si le i ros,
ocor rem por in ter mé dio dos Pa í ses Ba i xos e da Bél gi -
ca, que fun ci o nam como en tre pos tos. Um real es for ço 
para di na mi zar o co mér cio bi la te ral con sis ti ria na
iden ti fi ca ção de flu xos de es co a men to mais com pe ti -
ti vos em ter ce i ros mer ca dos da re gião. Uma pos si bi li -
da de a es tu dar po de ria ser o emer gen te Por to de
Kop per, na Eslo vê nia.

No pla no ge ral, o se tor agrí co la se apre sen ta
en tre os mais pro mis so res para o in ter câm bio co mer -
ci al bi la te ral. Di an te das pro vá ve is di fi cul da des de
com pa ti bi li zar-se o sis te ma de sub sí di os hoje ado ta -
do pela Hun gria com o que é pra ti ca do pe los pa í ses
da União Eu ro péia no âm bi to da PAC (Po lí ti ca Agrí co -
la Co mum), o Bra sil po de ria ex plo rar vas ta gama de
pos si bi li da des aber tas no cam po da co o pe ra ção téc -
ni ca e da pro du ção de com mo di ti es agrí co las, es pe -
ci al men te para o mer ca do hún ga ro. Res ta, no en tan -
to, ava li ar de que for ma a sa í da da Hun gria do Gru po
de Ca irns po de rá sig ni fi car uma ace i ta ção tá ci ta dos
prin cí pi os que ori en tam a PAC, e con se qüen te dis tan -
ci a men to em re la ção a par ce i ros al ter na ti vos no se tor
agrí co la.

Exis tem igual men te con vê ni os en tre a Embra pa
e a em pre sa Agro in vest (es ta tal hún ga ra que ope ra
há 18 anos no Bra sil) de co o pe ra ção para o de sen vol -
vi men to agrí co la, pe cuá rio, e da avi cul tu ra e pis ci cul -
tu ra. Um des ses ins tru men tos tem por ob je ti vo o de -
sen vol vi men to con jun to de pro je tos vi san do à me lho -
ria ge né ti ca do gado bra si le i ro, tan to le i te i ro como de
cor te. Cite-se que im por ta ções de em briões pro ve ni -
en tes da Hun gria, no âm bi to de tais pro je tos, fo ram
re cen te men te in ter rom pi das no qua dro de de ter mi na -
ção fi tos sa ni tá ria do Mi nis tro da Agri cul tu ra e Abas te -
ci men to, apli ca da a pa í ses eu ro pe us.

Em ou tro cam po do re la ci o na men to, cum pre
men ci o nar a as si na tu ra, em de zem bro de 1997, de
con tra to (no va lor de US$50 mi lhões) en tre a es ta tal
hún ga ra Me di cor e o Mi nis té rio do Exér ci to, para for -
ne ci men to e mon ta gem de equi pa men tos em hos pi ta -
is do Exér ci to em di ver sos pon tos do ter ri tó rio na ci o -
nal. Da mes ma for ma, a “tra ding” Me trim pex con clu iu,
em 1997, as en tre gas de equi pa men to di dá ti co para
uni ver si da des e es co las téc ni cas bra si le i ras, ini ci a -
das em 1994, no va lor de US$55 mi lhões. O Di re -
tor-Ge ral da em pre sa Me trim pex, Gyor gi Káli, es ta rá
acom pa nhan do o Sub se cre tá rio Pe ter Ba las em sua
vi si ta ao Bra sil.

No to can te ao tu ris mo, re gis tra-se um au men to
sig ni fi ca ti vo do flu xo de vi si tan tes nos dois sen ti dos.
Com a aber tu ra da Hun gria, após o fim do re gi me co -
mu nis ta, e em fun ção de sua his tó ria e cul tu ra e de
seu cus to de vida com pa ra ti va men te in fe ri or ao de
pa í ses da Eu ro pa Oci den tal, aque le pais se trans for -
mou numa das prin ci pa is des ti na ções tu rís ti cas eu ro -
péi as. Cite-se, a res pe i to, que no dia 12 de ju nho de
2001 foi apro va do, pelo Con gres so Na ci o nal, o Acor -
do de Isen ção Re cí pro ca de Vis tos, as si na do em no -
vem bro de 1999, o que re sul ta rá em ain da ma i or con -
tri bu i ção para a am pli a ção do tu ris mo en tre os dois
pa í ses.

3. Da dos ge ra is so bre a Hun gria

Nome ofi ci al: Re pú bli ca da Hun gria
Área do ter ri tó rio: 93.030 Km2
Po pu la ção: 10.044.000 ha bi tan tes (2000)
Di vi sões ét ni cas: hún ga ros (89,9%), ci ga nos (4%),
ger mâ ni cos (2,6%),
sér vi os (2%), es lo va cos (0,8%) e ro me nos (0,7%)
Re li giões: Ca tó li cos (67,5%), Cal vi nis tas (20%), Lu -
te ra nos (5%), ou tros (7,5%)
Sis te ma de Go ver no: Re pú bli ca Par la men ta ris ta
Che fe de Esta do: Pre si den te Fe renc MadI , ele i to
pela Assem bléia Na ci o nal
em 06 de ju nho de 2000 para man da to de 5 anos
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Pé ter Medg -
yessy (des de 28 de maio de
2002)
Chan ce ler: Lász ló Ko vács (des de 28 de maio de
2002)
Po der Le gis la ti vo : Assem bléia Na ci o nal uni ca me ral 
com pos ta por 386
re pre sen tan tes.
Taxa de mor ta li da de in fan til: 8,9 mor tes/1 .000 cri -
an ças nas ci das vi vas (1999)
Expec ta ti va de vida: ho mens – 68 anos; mu lhe res
– 75 anos
Alfa be ti za ção: 99% da po pu la ção aci ma de 15
anos de ida de
PIB: US$ 51.9 bi lhões (2001); US$ 48,5 bi lhões
(2000)
Ren da per Ca pi ta: US$ 4.817 (2001)
Taxa de cres ci men to do PIB : 3,8% em 2001; 5,2% 
em 2000
Taxa de de sem pre go: 5,6% (2001) 6% (2000)
Índi ce Anu al de Infla ção: 9,2% (2001); 9,8% (2000)
Expor ta ções: US$28,2 bi lhões (FOB -2001);
US$25,2 bi lhões (FOB -2000)
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Impor ta ções: US$30,1 bi lhões (FOB –
2001);US$27,6 bi lhões (FOB -2000)
Re ser vas in ter na ci o na is: US$10,7 bi lhões (2001);
US$ 11,1 bi lhões (2000)
Dé fi cit em Con ta Cor ren te: – 3,8% do PIB
Dí vi da ex ter na: US$ 30,4 bi lhões (2001); US$29,6
bi lhões (2000)

4. Aspec tos His tó ri cos

A Hun gria é for ma da por des cen den tes dos
ma gi a res, gru po ural-al ta i co ori un do da re gião si tu a -
da en tre o rio Vol ga e os Mon tes Ura is. No sé cu lo X, 
após lu tas con tra es la vos e ger mâ ni cos, ter mi nam
por aco mo dar-se na re gião nor te da pla ní cie trans -
da nu bi a na, fun dan do um re i no e con ver ten do-se ao
cris ti a nis mo no sé cu lo X, sob o re i na do de Estê vão
I. Assi na le-se que as lu tas con tra os ma gi a res, ven -
ci dos por for ças re u ni das em tor no do Rei Otto I,
têm o mé ri to de uni fi car e de con fe rir iden ti da de ao
Sa cro Impé rio Ro ma no-Ger mâ ni co, que du ra rá, de
uma for ma ou de ou tra, até 1806.

O Re i no da Hun gria per de gran de par te de seu
ter ri tó rio para os oto ma nos em 1526, após a der ro ta
na Ba ta lha de Mo hács. Após essa der ro ta, con tu do,
for ma-se o eixo fun da men tal do Impé rio Habs bur go,
en ti da de mul ti na ci o nal e plu riét ni ca que vai gra du al -
men te re cha çar o in va sor oto ma no das ter ras hún ga -
ras. Ao fi nal do sé cu lo XVII, os in va so res são com ple -
ta men te ex pul sos, quan do en tão a Hun gria pas sa a
in te grar o Impé rio Aus tría co dos Habs bur gos (Tra ta do 
de Kar lo witz-1699). Em 1867, es ta be le ce-se a Mo nar -
quia Dual, cons ti tu in do-se o Impé rio Aus tro-Hún ga ro.

No fi nal do sé cu lo XIX, os hún ga ros tor nam-se
mi no ria em seu pró prio Esta do, com a in ten sa imi gra -
ção de ro me nos no les te e de es lo va cos no nor te.
Com a der ro ta do Impé rio Aus tro-Hún ga ro na I Gu er ra 
Mun di al, a Hun gria é des mem bra da e per de ter ri tó ri -
os para Ro mê nia, Iu gos lá via e Tche cos lo vá quia. A
ex ten são ter ri to ri al do país vê-se re du zi da de 325 mil
km2 para 93 mil km2 e po pu la ção, de 20,9 para 7,8
mi lhões.

O país pas sa por uma fase de ins ta bi li da de de -
po is da guer ra. Em 1919, Bela Kun ins ta u ra um re gi -
me co mu nis ta que dura qua tro me ses. Em 1920, é
res ta u ra da a Mo nar quia. A Hun gria se alia à Ale ma -
nha na zis ta na II Gu er ra Mun di al e re cu pe ra par te dos 
ter ri tó ri os per di dos. Em 1944, a URSS ex pul sa os na -
zis tas e pas sa a ocu par a Hun gria, que vol ta a ter as
fron te i ras de 1918.

A trans for ma ção do país em área de in fluên cia
so vié ti ca ocor re de ma ne i ra gra du al. Em 1946, é ele i -

to um pre si den te não co mu nis ta, Zol tan Tíldy, mas o
po der de fato é exer ci do pe los ocu pan tes so vié ti cos.
Os co mu nis tas ven cem as ele i ções de 1947, com
22,7% dos vo tos, e no ano se guin te, obri gam os so ci -
al-de mo cra tas à fu são dos dois par ti dos. O co mu nis -
mo é ofi ci a li za do em 1949, sob a li de ran ça de Mát yás
Rá ko si, que eli mi na bru tal men te a opo si ção. Com a
mor te do di ta dor so vié ti co Jo sef Stá lin, em 1953, Rá -
ko si é subs ti tu í do por Imre Nagy, de li nha mais mo de -
ra da. Nagy ten ta uma aber tu ra po lí ti ca e é des ti tu í do
pela ala dura do Par ti do Co mu nis ta hún ga ro em 1955. 
Em ou tu bro do ano se guin te, uma re be lião po pu lar
apo i a da pelo Exér ci to re con duz Nagy ao po der. O
novo go ver no, em co a li zão com não  comunistas, pro -
cla ma a ne u tra li da de da Hun gria, ex tin gue a cen su ra,
abre as fron te i ras e re ti ra o pais do Pac to de Var só via.

Em no vem bro de 1956, tro pas so vié ti cas in va -
dem a Hun gria e aca bam com o novo re gi me, Já nos
Ká dar é ins ta la do no po der pela URSS. Nagy épre so
e exe cu ta do. O lon go go ver no de Ká dar, en tre 1956 e
1988, ga ran te es ta bi li da de e cres ci men to. Suas me di -
das eco nô mi cas li be ra li zan tes tor nam a na ção pre -
cur so ra da pe res tro i ka – pro gra ma de re for ma po lí ti -
ca, eco nô mi ca e so ci al im ple men ta do ao fi nal da dé -
ca da de 80, na ex-URSS, pelo pre si den te so vié ti co
Mik ha il Gor bat chev. O re gi me “ka da ris ta”, com efe i to,
im ple men tou re for mas Ii be ra li zan tes com o ob je ti vo
de mo der ni zar a eco no mia hún ga ra. O cha ma do
“Novo Me ca nis mo Eco nô mi co”, pa u la ti na men te co lo -
ca do em prá ti ca, lo grou cri ar um sis te ma le gal e ins ti -
tu ci o nal bá si co, que fa ci li tou a ado ção de re gras eco -
nô mi cas que se apro xi ma vam de um re gi me de li vre
mer ca do.

Em 1988, ma ni fes ta ções que re cla ma vam a de -
mo cra ti za ção do país ga nha ram in ten si da de e pro je -
ção. A aber tu ra da Hun gria se ace le ra em 1989, im -
pul si o na da por sig ni fi ca ti vo apo io po pu lar. Em ja ne i ro, 
o Par la men to pro nun cia-se a fa vor da li ber da de par ti -
dá ria. Nagy é “re a bi li ta do” pos tu ma men te e os no vos
fu ne ra is do lí der da re vol ta de 1956 re ú nem 300 mil
pes so as. No ano se guin te, o Par la men to pro nun ci -
ou-se a fa vor da li ber da de par ti dá ria e o POSH au to -
dis sol veu-se, pas san do a de no mi nar-se Par ti do So ci -
a lis ta Hún ga ro. Assim, o re gi me co mu nis ta de sin te -
grou-se sem vi o lên cia. As ele i ções ge ra is, re a li za das
em 1990, de ram vi tó ria à opo si ção ao an ti go re gi me
(Fó rum De mo crá ti co) e Árpád Gõncz foi ele i to Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Em 1994, o Par ti do So ci a lis ta Hún ga ro ob tém
ma i o ria ab so lu ta nas ele i ções e Gyu la Hom as su me o 
car go de pri me i ro-mi nis tro. O ele va do dé fi cit pú bli co e
o au men to do de sem pre go são de ci si vos para esse
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re sul ta do. Em 1995, o go ver no anun cia um pa co te
eco nô mi co de aus te ri da de: cor te de pes so al no se tor
pú bli co, re du ção de gas tos so ci a is des va lo ri za ção da
mo e da. A Hun gria pres si o na Ro mê nia, Eslo vá quia e
Iu gos lá via para que con ce dam ma i or au to no mia às
mi no ri as hún ga ras nes ses pa í ses. Por sua vez, os
800 mil ci ga nos da Hun gria ga nham um ór gão le gis la -
ti vo au tô no mo, ele i to em abril de

1995.
Assi na le-se que os cus tos da tran si ção de uma

eco no mia cen tral men te
pla ni fi ca da para a eco no mia de mer ca do fo ram

ele va dos. De 1990 a 1993, a
que da do PIB hún ga ro che gou a 18%, re cu pe -

ran do-se, par ci al men te, no ano se guin te. Ape sar da
re to ma da ini ci al do cres ci men to eco nô mi co, em 1994, 
o dé fi cit em con ta cor ren te do país atin giu 10% do
PIB, le van do o país à be i ra do co lap so eco nô mi co-fi -
nan ce i ro. A re fe ri da cri se foi fa tor de ter mi nan te para a
vol ta ao po der do Par ti do So ci a lis ta, que go ver nou a
Hun gria até 1998.

Em 1999, Hun gria, Po lô nia e Re pú bli ca Tche ca
in gres sam na Orga ni za ção do Tra ta do do Atlân ti co
Nor te (OTAN), for ma li zan do a ex pan são da ali an ça
mi li tar aos pa í ses do an ti go blo co co mu nis ta. Em ja -
ne i ro de 1998, a Hun gria ini cia o pro ces so de ade são
à União Eu ro péia (UE), pre vis to para com ple tar-se no 
ano 2003. No ple i to de maio de 1998, os ele i to res re -
sol vem pu nir a fren te li de ra da pelo Par ti do So ci a lis ta
e os efe i tos do pro gra ma de aus te ri da de, fa zen do
ven cer a co a li zão opo si ci o nis ta com pos ta pe los par ti -
dos “Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas Par ti do Cí vi -
co Hún ga ro”, que jun tos ele gem 213 dos 386 mem -
bros do Par la men to. Vik tor Orban, pre si den te da Fe -
de ra ção dos Jo vens De mo cra tas as su me como Pri -
me i ro-Mi nis tro.

5. Po lí ti ca Inter na

A po lí ti ca hún ga ra é mar ca da pela po la ri za ção
en tre Go ver no e par ti dos opo si ci o nis tas.

Prin ci pa is Par ti dos Po lí ti cos:

Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas Par ti do
Cí vi co Hún ga ro: co a li zão li de ra da pelo ex-Pri me i -
ro-Mi nis tro Vik tor Orban. Fe de ra ção dos Jo vens De -
mo cra tas foi for ma da em 1988, e pos sui ori en ta ção
ne o li be ral. Ali ou-se ao Foro De mo crá ti co Hún ga ro e
ao Par ti do dos Pe que nos Pro pri e tá ri os nas ele i ções
de maio de 1998, ob ten do o con tro le do Go ver no.

Foro De mo crá ti co Hún ga ro: emer giu das ele i -
ções de 1990 como o par ti do mais po pu lar, for man do, 

na oca sião, go ver no de co a li zão com o Par ti do dos
Pe que nos Pro pri e tá ri os e com o Par ti do Po pu lar De -
mo cra ta-Cris tão, duas das prin ci pa is for ças ne o con -
ser va do ras. Seu en tão pre si den te, Joz sef Antall, tor -
nou-se Pri me i ro-Mi nis tro, e re di re ci o nou o par ti do
para o cen tro e po si ções de per fil de mo cra ta-cris tão.
A mor te de Antall, bem como a dis si dên cia de Istvan
Csur ka, que de nun ci ou o des vio do Foro De mo crá ti co 
Hún ga ro das suas ori gens po pu lis tas, e fun dou seu
pró prio par ti do, ter mi na ram por afe tar o de sem pe nho
da agre mi a ção nas ele i ções de 1994 e sub se qüen tes.

Par ti do dos Pe que nos Pro pri e tá ri os: de ori -
en ta ção con ser va do ra, con se guiu bom de sem pe nho
ele i to ral em 1998, tor nan do-se peça-cha ve na ali an ça 
ce le bra da com a Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas
Par ti do Cí vi co Hún ga ro. O par ti do in ten ta re cri ar agre -
mi a ção de idên ti co nome exis ten te no ime di a to
após-guer ra. A pres são exer ci da pelo Par ti do dos Pe -
que nos Pro pri e tá ri os ao lon go da dé ca da cen trou-se
na ques tão da ma nu ten ção das pe que nas pro pri e da -
des hún ga ras no con tex to de sua re pri va ti za ção, com
o fim do re gi me co mu nis ta. O Pre si den te do Par ti do é
Joz sef Torg yan, que ga nhou po pu la ri da de ao po si ci o -
nar-se du ra men te con tra a po lí ti ca do Go ver no an te ri -
or, jul ga da por de ma is “à es quer da”. Tem am bi ções
pre si den ci a is em 2000.

Par ti do So ci a lis ta Hún ga ro: an ti go par ti do co -
mu nis ta hún ga ro, em 1990 trans for mou-se em par ti do 
de li nha oci den tal e ori en ta ção so ci a lis ta. Nas ele i -
ções de 1990, re ce beu cer ca de 10% dos vo tos pro -
por ci o na is, ca in do na opo si ção. O ex-Pri me i ro-Mi nis -
tro, Gyu la Horn, se tor nou o 1º pre si den te do par ti do,
sen do subs ti tu í do em 1998 por Lasz lo Ko vacs, que foi 
chan ce ler no pe río do 1994-98.

Ali an ça dos De mo cra tas Li vres: tra di ci o nal
mo vi men to de opo si ção ao co mu nis mo, cons ti tu iu
gru po pro e mi nen te no pe río do 1988-89. Em 1994,
após ter mi nar em se gun do lu gar nas ele i ções ge ra is
re a li za das, for mou go ver no de co a li zão com o Par ti do 
So ci a lis ta Hún ga ro. Os seus re sul ta dos não fo ram tão 
sa tis fa tó ri os nas ele i ções de 1998. Atu al men te, tem
per fil de par ti do da clas se mé dia ur ba na e “baby-bo o -
mers”. His to ri ca men te, de sen vol ve as me lho res re la -
ções com o Oci den te. Ga bor Kunc ze re nun ci ou como
lí der do par ti do em 1998, sen do subs ti tu í do por Ba lint
Mag yar, Mi nis tro da Cul tu ra e Edu ca ção no pe río do
1996-98.

Par ti do Hún ga ro da Vida e Jus ti ça: fun da do
em 1993 por Istvan Csur ka, ex pul so do Foro De mo -
crá ti co Hún ga ro, em des do bra men to a con tro ver ti dos
ata ques à fi gu ra do en tão lí der da que la agre mi a ção,
Joz sef Antall. O par ti do, de cu nho po pu lis ta, pos sui
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ve la da po lí ti ca anti-se mi ta e foi um dos pou cos a
opor-se ao in gres so da Hun gria na OTAN.

A Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas, par ti do
de ten dên cia ne o li be ral, ob te ve a ma i o ria nas ele i -
ções le gis la ti vas de maio e ju nho de 1998, des ban -
can do o Go ver no li de ra do pelo Par ti do So ci a lis ta
Hún ga ro (ex-Par ti do Obre i ro So ci a lis ta Hún ga ro) des -
de 1994. Por in di ca ção do Pre si den te Árpád Gõncz –
mem bro da Ali an ça dos De mo cra tas Li vres -, ele i to
em maio de 1990, o Par la men to apro vou o nome do
Pre si den te da Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas,
Vik tor Orbán, de ape nas 35 anos, como Che fe de Go -
ver no, em subs ti tu i ção ao Pri me i ro-Mi nis tro Gyu la
Horn. Com a vi tó ria nas ele i ções par la men ta res de
1998, a Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas as so ci -
ou-se ao Par ti do dos Pe que nos Pro pri e tá ri os) e ao
Fó rum De mo crá ti co Hún ga ro para for mar a co a li zão
po lí ti ca que sus ten ta o Go ver no des de o fim de ju nho
de 1998.

A ines pe ra da vi tó ria da opo si ção – que foi de en -
con tro às pre vi sões dos ana lis tas oci den ta is – pode
ser ex pli ca da pe las sé ri as di fi cul da des en fren ta das
pelo Go ver no an te ri or para aten der os com pro mis sos
fi nan ce i ros ex ter nos, o que le vou à ado ção, em 1995,
de um pla no de aus te ri da de vi san do a es ta bi li zar a
eco no mia na ci o nal e a sal dar seus dé bi tos ex ter nos.
As me di das im ple men ta das trou xe ram os re sul ta dos
es pe ra dos, ten do como con tra par ti da a de sa ce le ra -
ção eco nô mi ca, acom pa nha da do au men to da taxa
de in fla ção.

As con se qüên ci as so ci a is pre vis tas ocor re ram:
au men to do de sem pre go e do su bem pre go, vi o lên cia
ur ba na e per da do po der de com pra da po pu la ção,
en tre ou tras.

O ar gu men to de que even tu a is sa cri fí ci os e re -
for mas es tru tu ra is eram fun da men ta is para o cum pri -
men to dos re qui si tos mí ni mos para a ade são à UE e a 
OTAN, ob je ti vo que con ta com o apo io da ma i o ria da
po pu la ção, deu ao Go ver no hún ga ro a jus ti fi ca ti va
para a im ple men ta ção de me di das, mu i tas ve zes im -
po pu la res, como a da re for ma do sis te ma pre vi den -
ciá rio (apro va da, par ci al men te, pela Assem bléia Na -
ci o nal em me a dos de 1997). O fato de a opo si ção en -
con trar-se mais ar ti cu la da, em fun ção da ali an ça en -
tre a Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas e o Par ti do
Cí vi co Hún ga ro, tam bém con tri bu iu para a der ro ta go -
ver nis ta.

O Go ver no de Orbán, no en tan to, não al te rou
subs tan ci al men te as po lí ti cas eco nô mi ca e ex ter na
de Bu da pes te, já que as di ver gên ci as par ti dá ri as são
mais tó pi cas do que de fun do. A úni ca al te ra ção ve ri fi -
ca da, no pla no ex ter no, foi uma pos tu ra mais atu an te

quan to ao ple i to de con ces são de ma i or au to no mia às 
mi no ri as hún ga ras que vi vem em ou tros pa í ses, den -
tro de uma po lí ti ca de ca rá ter na ci o na lis ta que Fe de -
ra ção dos Jo vens De mo cra tas já ha via de mons tra do
de fen der du ran te a dis pu ta ele i to ral.

O fim da guer ra na vi zi nha Iu gos lá via re mo veu
al guns dos ris cos à es ta bi li da de po lí ti ca in ter na hún -
ga ra, im pli can do a con se qüen te di mi nu i ção do con -
fron to com a opo si ção em tor no de te mas es pi nho -
sos, como a uti li za ção do es pa ço aé reo hún ga ro por
aviões da OTAN, a fim de des fe char ata ques à Sér via.

A vi tó ria do Par ti do So ci a lis ta Hún ga ro, em co a -
li zão com a Ali an ça dos De mo cra tas Li vres, nas ele i -
ções de abril úl ti mo, for ma ram um novo Go ver no re -
pro du zin do o es que ma po lí ti co que go ver nou en tre ju -
nho de 1994 e maio de 1998, se gue a prá ti ca de ro ta -
ti vi da de que vem ca rac te ri zan do o pro nun ci a men to
das ur nas des de as pri me i ras ele i ções li vres e mul ti -
par ti dá ri as, ocor ri das em 1990, e acen tua a in te gral
con so li da ção das ins ti tu i ções de mo crá ti cas no país.

O re co nhe ci men to pelo Pri me i ro Mi nis tro Vik tor
Orbán de sua der ro ta nas ele i ções ge ra is em dois tur -
nos para o Par ti do So ci a lis ta, que em ali an ça com os
De mo cra tas Li vres (SZDSZ), de cen tro, ob te ve 52%
das ca de i ras no Par la men to an tes mes mo da pro cla -
ma ção dos re sul ta dos ofi ci a is e da re con ta gem de vo -
tos em 5 cir cuns cri ções ob je to de con tes ta ção re pre -
sen ta nova evi dên cia da per fe i ta con so li da ção das
ins ti tu i ções de mo crá ti cas hún ga ras. Como ocor reu
em to das as ele i ções li vres e mul ti par ti dá ri as ocor ri -
das na Hun gria des de a que da do muro de Ber lim, o
ele i to ra do op tou pela ro ta ti vi da de, re con du zin do ago -
ra ao po der a co a li zão que go ver nou o pais en tre ju -
nho de 1994 e maio de 1998.

No dia 27 de maio úl ti mo, to mou pos se o novo
Go ver no hún ga ro, sob a che fia do Dr. Pé ter Medg -
yessy, que foi Mi nis tro das Fi nan ças an tes de 1989 e
du ran te o pri me i ro Go ver no da co a li zão
MSZP-SZDSZ. Re tor na ao car go de Chan ce ler o Dr.
Lász tó Ko vács. A Ali an ça dos De mo cra tas Li be ra is
(SZDSZ) ob te ve 4 das 15 pas tas. Incum bi do pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca, na qua li da de de pré-can di da to
do par ti do mais vo ta do, de for mar o novo Go ver no, e
for ma li za do o acor do de co a li zão en tre o Par ti do So ci -
a lis ta Hún ga ro (MSZP) e a Ali an ça De mo crá ti ca Li be -
ral (SZDSZ), o Dr. Pé ter Medg yessy foi ele i to e em -
pos sa do Pri me i ro– Mi nis tro, teve apro va do o seu pro -
gra ma de Go ver no e apre sen tou os 15 mem bros do
seu Mi nis té rio, que igual men te to ma ram pos se. No
novo Ga bi ne te, 11 pas tas se re ser va ram aos so ci a lis -
tas e 4 aos de mo cra tas li be ra is.
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A pas ta dos Ne gó ci os Estran ge i ros foi re tor na da 
por Lász ló Ko vács, que a ocu pou no pe río do 1994-98. 
Nas ci do em 1939 e di plo ma do em Ciên ci as Eco nô mi -
cas, in te grou a ala re for ma do ra do an ti go par ti do co -
mu nis ta que deu ori gem ao atu al Par ti do So ci a lis ta
Hún ga ro, pelo qual exer ce seu quar to man da to su -
ces si vo como de pu ta do e que pre si de des de 1998.

6. Po lí ti ca Exter na

As li nhas de ação da po lí ti ca ex ter na hún ga ra
são em lar ga me di da con di ci o na das pe las in jun ções 
da re la ção man ti da com os pa í ses vi zi nhos. Nes se
sen ti do, a pre sen ça de sig ni fi ca ti vas mi no ri as hún -
ga ras nos pa í ses ad ja cen tes ao en tor no hún ga ro
cons ti tui sem pre fon te de ten são des de o Tra ta do de 
Tri a non, de 1920, que re de fi niu as fron te i ras po lí ti -
cas na re gião cen tro-eu ro péia e tam bém nos Bal -
câs, com o fim do Impé rio Aus tro-Hún ga ro.

Uma das for ças mo tri zes da po lí ti ca ex ter na
hún ga ra con ti nua a ser sua cam pa nha pela de fe sa
dos di re i tos de co mu ni da des hún ga ras, ha bi tan tes
dos pa í ses vi zi nhos, o que re pre sen ta fato ge ra dor de
con tro vér si as no ta da men te com Eslo vá quia, Ro mê -
nia e Iu gos lá via. As mi no ri as hún ga ras, que ha bi tam
re giões de Esta dos vi zi nhos, for mam hoje um con tin -
gen te de cer ca de 3,5 mi lhões. Essa si tu a ção, de cor -
ren te do ar ran jo ter ri to ri al pós-Pri me i ra Gu er ra Mun -
di al, pos suí gran de re le vo para Bu da pes te e sua opi -
nião pú bli ca in ter na.

Men ci o ne-se, nes se par ti cu lar, que o Go ver no
li de ra do pelo Par ti do So ci a lis ta Hún ga ro (1994-98)
em pre en deu ex pres si vos es for ços a fim de nor ma li -
zar as re la ções com os dois pa í ses vi zi nhos que abri -
gam ma i or nú me ro de ét ni cos hún ga ros além-fron te i -
ras: Eslo vá quia e Ro mê nia. Acor dos bá si cos de co o -
pe ra ção fo ram, as sim, as si na dos com a Eslo vá quia
em 1995, e com a Ro mê nia em 1996.

Após o pe río do de ges tão do PSH, que pro cu rou 
tra tar o as sun to com re la ti va dis cri ção, ob ser va-se
com Vik tor Orbán uma vol ta à pos tu ra na ci o na lis ta
pre va le cen te no Go ver no Antall (1990-93), que che -
gou a aba lar as re la ções com pa í ses li mí tro fes (em
es pe ci al com a Eslo vá quia). A pro pos ta do atu al Go -
ver no de aden sar o diá lo go com es tes con tin gen tes
hún ga ros deve con cre ti zar-se na for ma de en con tros
sis te má ti cos com li de ran ças lo ca is das mi no ri as e es -
for ços no sen ti do de pro mo ver os seus di re i tos po lí ti -
cos e cul tu ra is, fora das fron te i ras do Esta do ma gi ar.
Bu da pes te faz ques tão de apon tar para o fato, con tu -
do, de que a po lí ti ca de apo io às mi no ri as não deve
ser con fun di da com pre ten sões ter ri to ri a is, ten do a
Hun gria in clu si ve ce le bra do os ci ta dos tra ta dos bá si -

cos com a Eslo vá quia e a Ro mê nia, que pres su põem
o res pe i to à in te gri da de de seus ter ri tó ri os.

No con tex to bi la te ral es pe cí fi co, me re cem des -
ta que as re la ções da Hun gria com a Re pú bli ca Eslo -
va ca, com pen dên ci as acu mu la das an te ri o res ao pró -
prio fim da Gu er ra Fria, as qua is ha vi am con ge la do,
até mu i to re cen te men te, o re la ci o na men to en tre os
dois pa í ses.

O prin ci pal di fe ren do ex ter no da Hun gria diz res -
pe i to à dis pu ta quan to à cons tru ção da bar ra gem
fron te i ri ça de Gab ci ko vo-Nagy ma ros, so bre o rio Da -
nú bio. Em 1977, a Hun gria e a en tão Tche cos lo vá quia 
fir ma ram um acor do para a cons tru ção de uma usi na
hi dro e lé tri ca bi na ci o nal. No en tan to, tal en ten di men to
nun ca che gou a con cre ti zar-se, pois o Go ver no de
Bu da pes te re sol veu aban do nar o pro je to no iní cio dos 
anos 90. A Eslo vá quia ina u gu rou a usi na em 1993,
des vi an do as águas do cur so prin ci pal do Da nú bio, o
que pro vo cou for te re a ção por par te do país vi zi nho.

A ques tão foi le va da à Cor te Inter na ci o nal de
Jus ti ça, e uma so lu ção pro vi só ria para o im pas se foi
al can ça da, no sen ti do de se cons tru ir uma se gun da
bar ra gem na área. No en tan to, a Hun gria mais uma
vez es ca pou ao acor da do, ale gan do que re i ni ci a ria as 
ne go ci a ções ape nas de po is das ele i ções na Eslo vá -
quia, que ti ve ram lu gar em se tem bro de 1998. As con -
ver sa ções a pro pó si to do cum pri men to do ve re dic to
da CIJ fo ram fi nal men te re to ma das, ten do sido as si -
na do um pro to co lo con jun to em 28 de ja ne i ro úl ti mo
que con so li dou a de ci são de em pre en der es tu dos so -
bre o im pac to am bi en tal e eco nô mi co das ins ta la ções
já exis ten tes.

A pre sen ça de uma im por tan te mi no ria hún ga ra
na Eslo vá quia (mais de 10% da po pu la ção, o que re -
pre sen ta cer ca de meio mi lhão de ha bi tan tes) tam -
bém cons ti tui um fa tor de ins ta bi li da de nas re la ções
en tre os dois pa í ses. A po lí ti ca ofi ci al de fo men to ao
na ci o na lis mo das mi no ri as ét ni cas fora das fron te i ras
do Esta do ma gi ar en con trou re sis tên cia por par te de
Bra tis la va, que não pa re ce con cor dar em con ce der
um sta tus mais pri vi le gi a do a seus ci da dãos de ori -
gem hún ga ra que a ou tras mi no ri as. Por ou tro lado, o
re gi me de ma tiz au to ri tá rio do an ti go Pre si den te es lo -
va co, Vla di mir Me ci ar, tam bém não con tri bu ía para
que se che gas se a uma so lu ção du ra dou ra.

Uma ma ni fes ta ção de boa von ta de – mas igual -
men te de mons tra ção de que Bra tis la va pre ten de dar
tra ta men to uni la te ral à ques tão das mi no ri as -par tiu
do novo Go ver no es lo va co, que no me ou três ex po en -
tes de et nia ma gi ar para par ti ci par do Ga bi ne te: um
Vice-Pri me i ro-Mi nis tro (in cum bi do da pro te ção dos
Di re i tos Hu ma nos e das Mi no ri as) e dois Mi nis tros, ti -
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tu la res das pas tas de Obras Pú bli cas e Meio Ambi en -
te. Tam bém foi de sig na do Emba i xa dor de ori gem hún -
ga ra para a re pre sen ta ção da Eslo vá quia em Bu da -
pes te.

As ten sões com a Eslo vá quia per sis tem, con tu -
do, no to can te à ob ser vân cia dos di re i tos das mi no ri -
as. O Go ver no hún ga ro vem acu san do o Go ver no da
Re pú bli ca Eslo va ca de ha ver apro va do le gis la ção es -
pe ci al re la ti va ao uso de idi o mas mi no ri tá ri os, uni ca -
men te apli cá vel em dis tri tos que abri guem mais de
20% de gru pos ét ni cos mi no ri tá ri os.

As re la ções com a Ro mê nia, por sua vez, evo lu -
í ram sig ni fi ca ti va men te, em des do bra men to à as sun -
ção de novo Go ver no de co a li zão de cen tro-di re i ta,
ins ta la do na que le país des de no vem bro de 1996.
Inclu í da na co a li zão está a União De mo crá ti ca Hún -
ga ra, que re pre sen ta os in te res ses da mi no ria hún ga -
ra na que le país. O Go ver no hún ga ro vem, no en tan to,
cri ti can do aber ta men te o len to rit mo na exe cu ção de
duas das ini ci a ti vas mais de man da das pe las mi no ri as 
hún ga ras na que le país: o es ta be le ci men to de uma
uni ver si da de em lín gua ma gi ar e a res ti tu i ção de pro -
pri e da des con fis ca das à Igre ja hún ga ra.

O Go ver no hún ga ro tem, por ou tro lado, pro cu -
ra do in ter na ci o na li zar a ques tão da mi no ria hún ga ra
ha bi tan te da Vo i vo di na, que até 1920 per ten cia à
Hun gria, e cuja au to no mia como pro vín cia da Sér via,
ou tor ga da pela Cons ti tu i ção iu gos la va ti to ís ta de
1974, foi sub tra í da em 1989, na es te i ra da as cen são
de Slo bo dan Mi lo se vic ao po der. Esti ma-se que os ét -
ni cos hún ga ros re pre sen tem cer ca de 20% (350 mil –
1991) da po pu la ção da Vo i vo di na, con tra por vol ta de
54% de sér vi os. Os hún ga ros es tão con cen tra dos,
em sua ma i o ria, na zona em tor no de Su bo ti ca, a prin -
ci pal ci da de da par te nor te da pro vín cia.

Du ran te o con fli to do Ko so vo, no pe río do mar -
ço-ju nho de 1999, o Go ver no hún ga ro teve o cu i da do
de li mi tar seu su por te lo gís ti co à OTAN, com o in tu i to
de não ex por em de ma sia a mi no ria hún ga ra na Vo i -
vo di na a re a ções sér vi as. A Hun gria, com efe i to, en -
fren tou seu pri me i ro di le ma como novo mem bro da
OTAN, di an te do ata que des fe cha do pela ali an ça con -
tra a Iu gos lá via. O go ver no hún ga ro de cla rou ofi ci al -
men te o apo io à ação mi li tar da OTAN, “jus ti fi cá vel
como úni ca fór mu la para de ter o ge no cí dio e a lim pe -
za ét ni ca no Ko so vo”, em bo ra sus ten tan do o rá pi do
re tor no à mesa de ne go ci a ções. O par la men to apro -
vou sem di fi cul da des a uti li za ção de ba ses aé re as e
ter res tres em ter ri tó rio hún ga ro pe las for ças da Orga -
ni za ção, as sim como de seu es pa ço aé reo, em bo ra
en fren tan do o te mor de que a sig ni fi ca ti va mi no ria
hún ga ra na pro vín cia da Vo i vo di na, vi es se a so frer re -

pre sá li as. Além dis so, cons ti tu iu fa tor a mais de pre o -
cu pa ção a pres são de mi lha res de re fu gi a dos iu gos -
la vos, tan to “ko so va res” como da Vo i vo di na, que já
co me ça va a se fa zer sen tir so bre as fron te i ras hún ga -
ras (es pe ci al men te após os bom bar de i os de pon tes e
ins ta la ções na ca pi tal da pro vín cia, Novi Sad, lo ca li -
za da a 100km da fron te i ra).

Ain da no que se re fe re à Vo i vo di na, o Par ti do da
Fe de ra ção dos Jo vens De mo cra tas de cla rou, por
meio de re so lu ção in ter na, sua dis po si ção de apo i ar a 
res ta u ra ção da au to no mia na que la pro vín cia, sta tus
ga ran ti do pela Cons ti tu i ção iu gos la va até 1989 e go -
za do até en tão tam bém pelo Ko so vo. Essa ten ta ti va
de com pa rar a si tu a ção po lí ti ca das duas pro vín ci as
não agra dou aos Esta dos Uni dos e ao Oci den te em
ge ral, que con si de ram al ta men te ino por tu no apo i ar
ou tra ca u sa ir re den tis ta nos Bál cãs.

Uma vez que a Hun gria, ao con trá rio de Eslo vá -
quia e Ro mê nia, já se in te grou à OTAN (mar ço de
1999), e se en con tra em pro ces so avan ça do para jun -
tar-se à União Eu ro péia, afi gu ra-se im pro vá vel que o
país pas se além da re tó ri ca para sal va guar dar os in -
te res ses de suas mi no ri as além-fron te i ras. No en tan -
to, suas ações e po si ções po de rão sem pre re pre sen -
tar foco de ten são e ins ta bi li da de, par ti cu lar men te na
even tu a li da de de um novo acir ra men to da cri se iu gos -
la va.

Du ran te o re gi me co mu nis ta, a Hun gria era
mem bro do Pac to de Var só via (1955) e do Con se lho
para Assis tên cia Eco nô mi ca Mú tua-COMECON
(1949). Essas ali an ças vi ram-se for mal men te en cer -
ra das em 1991, sen do a re ti ra da de tro pas do Pac to
de Var só via com ple ta da em 1992. A Hun gria é par te
in te gran te de ou tras or ga ni za ções: Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio-OMC (in gres sou no GATT em
1973); Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal-FMI (1982); e
Ban co Mun di al (1982). Em 1991, jun ta men te com Po -
lô nia e a en tão Tche cos lo vá quia, for mou o
CEFTA-Acor do Cen tro-Eu ro peu de Li vre Co mér cio.
Em mar ço de 1996, a Hun gria foi igual men te con vi da -
da a in te grar-se à OECD-Orga ni za ção para a Co o pe -
ra ção Eco nô mi ca e De sen vol vi men to, o que re pre -
sen tou im por tan te pas so para o pre ten di do aces so do 
país às es tru tu ras eu ro a tlân ti cas.

No pla no eco nô mi co, a ini ci a ti va do CEFTA
(“Cen tral Eu ro pe an Free Tra de Agre e ment”), do qual
atu al men te fa zem par te Hun gria, Eslo vá quia, Po lô -
nia, Re pú bli ca Tche ca e Eslo vê nia, pre ten de in cre -
men tar as tro cas en tre os Esta dos-Mem bros, ao mes -
mo tem po em que ten ci o na de mons trar a ca pa ci da de
de co o pe ra ção sub-re gi o nal com vis tas a fa ci li tar a fu -
tu ra in ser ção de seus mem bros na União Eu ro péia.
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Embo ra o co mér cio en tre os pa í ses que fa zem par te
do CEFTA te nha au men ta do sig ni fi ca ti va men te nos
úl ti mos anos, é im por tan te no tar que o re la ci o na men -
to bi la te ral en tre cada um de les e a UE tem cres ci do
em rit mo mais ele va do. A re lu tân cia em am pli ar e
apro fun dar o Acor do de Li vre Co mér cio Cen tro-Eu ro -
peu pa re ce de no tar, fun da men tal men te, a di fi cul da de
que seus atu a is mem bros en con tram em de fi nir cla ra -
men te o fu tu ro de sua as so ci a ção, pois to dos eles al -
me jam aci ma de tudo a in clu são no es que ma de in te -
gra ção eu ro peu oci den tal. O CEFTA, em bo ra re pre -
sen te im por tan te ini ci a ti va di plo má ti ca, pa re ce ter
sido ape nas um meio para se al can çar uma meta ma i -
or, a en tra da na União Eu ro péia, que cons ti tui uma
das ma i o res fi na li da des de po lí ti ca ex ter na para as
au to ri da des hún ga ras.

Os pre pa ra ti vos para o aces so à UE, por sua
vez, con ti nu am a do mi nar o pro ces so le gis la ti vo. Pre -
vê-se que o aces so de ve rá ga nhar mo men tum no ano 
pró xi mo, em bo ra sub sis ta ten são no que diz res pe i to
à in sis tên cia hún ga ra para que a UE de fi na a data de
en tra da e a re lu tân cia da or ga ni za ção em fazê-lo.
Espe ra-se que a data de in gres so seja de fi ni da em
2000, apon tan do pos si vel men te para pe río do es pe cí -
fi co em 2002. Entre tan to, o êxi to da can di da tu ra hún -
ga ra es ta rá vin cu la do ao pro gres so de ou tras can di -
da tu ras que se rão ana li sa das em con jun to.

A Hun gria ofi ci al men te pe diu à UE der ro ga ção
de dez anos no pra zo para con ce der di re i tos igua is de 
pro pri e da de aos es tran ge i ros no país. Ou tros pro ble -
mas têm sur gi do nos cam pos da agri cul tu ra, flu xos de 
mão-de-obra e imi gra ção. O país ten ci o na, igual men -
te, re ter di re i tos de sub si di ar in ves ti men tos agrí co las,
mes mo ape sar de a UE es ta be le cer li mi tes a tais in -
ves ti men tos em áre as e se to res de com pro va da su -
per pro du ção. A Hun gria de fen de tam bém que o li vre
mo vi men to de tra ba lha do res en tre as fron te i ras seja
logo pos to em prá ti ca, e que o país seja au to ri za do a
mo di fi car suas obri ga ções à luz do Acor do de Schen -
gen, e as sim ou tor gar pri vi lé gi os aos ét ni cos hún ga -
ros ha bi tan tes dos pa í ses vi zi nhos.

Embo ra con te com am plo res pal do po pu lar
(mais de 80% de apro va ção) e pos sa tra zer re sul ta -
dos pal pá ve is para o país como o au men to do in ves ti -
men to di re to es tran ge i ro e a con ces são de sub sí di os
e be ne fí ci os ad vin dos de fun dos eu ro pe us para o de -
sen vol vi men to, a ade são da Hun gria à UE ain da sus -
ci ta ques tões fun da men ta is. Além do país não re u nir,
no mo men to, al guns dos re qui si tos mí ni mos como in -
fra-es tru tu ra le gal e al fan de gá ria, pa drões de pro te -
ção am bi en tal e in di ca do res ma cro e co nô mi cos ade -
qua dos, res tam dú vi das so bre até que pon to a Hun -

gria te ria con di ções de ex pan dir gas tos com o ob je ti -
vo de atin gir os pa drões exi gi dos em di ver sas ou tras
áre as, no fu tu ro.

Ou tro se tor que su ge re di fi cul da des é o agrí co -
la, pois é im pro vá vel que seja es ten di do à Hun gria o
ní vel de sub sí di os con fe ri do pela PAC (Po lí ti ca Agrí -
co la Co mum) aos atu a is Pa í ses– Mem bros. Nes se
sen ti do, se gun do al guns re pre sen tan tes hún ga ros
jun to à União Eu ro péia, o pior ce ná rio pos sí vel, na
mesa de ne go ci a ções, se ria a pro po si ção, pela par te
eu ro péia, de ime di a ta ade são do país ao es que ma
co mu ni tá rio. Des se modo, a bus ca da in ten si fi ca ção
do re la ci o na men to bi la te ral en tre a Re pú bli ca ma gi ar
e par ce i ros que ofe re çam gran des pos si bi li da des de
ab sor ção da pro du ção na ci o nal, como o Bra sil, tem
sido cons tan te.

Com o in tu i to de ga ran tir a paz e a es ta bi li da de
po lí ti co-es tra té gi ca em seu en tor no, a Hun gria lo grou
ser in clu í da, jun ta men te com Po lô nia e Re pú bli ca
Tche ca, na pri me i ra onda de ex pan são da OTAN para
o Les te, que foi ofi ci al men te cons ti tu í da em mar ço de
1999. A in clu são no es que ma de se gu ran ça
euro-atlân ti co é con si de ra da, pe las au to ri da des de
Bu da pes te, ele men to es sen ci al para a dis su a são de
ir rup ções ét ni co-re gi o na lis tas que pos sam vir a ocor -
rer nas pro xi mi da des de suas fron te i ras. Da mes ma
for ma, a ex ten são do pe rí me tro de atu a ção da OTAN
para a Eu ro pa do Les te di fi cul ta um im pro vá vel, mas
pos sí vel, re nas ci men to do ex pan si o nis mo rus so em
di re ção ao oes te – fato que exer ce for te ape lo para os
hún ga ros de vi do aos acon te ci men tos ocor ri dos no
pas sa do re cen te do país.

7. Eco no mia
A tran si ção eco nô mi ca em cur so na Hun gria

des de o fi nal da dé ca da de 80 ace le rou o de clí nio da
par ti ci pa ção da agri cul tu ra na for ma ção do PIB hún -
ga ro, que em con se qüên cia caiu de 16,5% em 1988
para 6,2% em 1998. A des pe i to do de clí nio, qua se
40% da po pu la ção hún ga ra ain da ha bi ta re giões ru ra -
is, o que faz com que o cam po e os as sun tos li ga dos à 
agri cul tu ra ain da de sem pe nhem re le van te pa pel. Na
me di da em que se re gis tra, ou tros sim, uma que da na
pro du ção in dus tri al, de 42% para 32% no idên ti co pe -
río do, cons ta ta-se que o se tor de ser vi ços es te ve res -
pon sá vel pela ge ra ção de ma i or par ce la do cres ci -
men to eco nô mi co: de 40% para 60% no pe río do ana -
li sa do.

Um agres si vo pro gra ma de pri va ti za ções tem
sido apli ca do des de 1995, atin gin do gran de par te dos 
se to res de te le co mu ni ca ções, ban cá rio, e de for ne ci -
men to de ener gia. Esti ma-se que a pri va ti za ção em
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ter mos lí qui dos te nha ge ra do US$ 6 bi lhões de re ce i -
ta, e que o se tor pri va do já res pon da por cer ca de
80% do PIB (29% em 1989), em uma das par ti ci pa -
ções mais ele va das da re gião. O co mér cio ex te ri or,
por sua vez, já su pe rou a fa i xa dos 50% na for ma ção
do PIB do país.

Em mar ço de 1995, no go ver no an te ri or, efe ti -
vou-se um pla no de aus te ri da de (tam bém cha ma do
Pla no Bok ros, nome do Mi nis tro das Fi nan ças res -
pon sá vel por sua im ple men ta ção), que vi sa va es ta bi -
li zar a eco no mia e per mi tir a con ti nu i da de do cres ci -
men to do PIB. As me di das de aus te ri da de in clu íam
se ve ros cor tes nos gas tos pú bli cos, des va lo ri za ção
da mo e da e so bre ta xa ção de im por ta ções.

O pla no foi bem-su ce di do, lo gran do re du zir o
dé fi cit ex ter no e o do se tor pú bli co com gra du al de clí -
nio das ta xas de in fla ção, após bre ve res sur gi men to
ini ci al em 1995. O pro ces so de pri va ti za ção, con for me 
vis to, foi ace le ra do. Esse fato foi de ter mi nan te para
que se man ti ves se flu xo sig ni fi ca ti vo de in ves ti men tos 
es tran ge i ros para o País, o que aju dou a me lho rar a
si tu a ção das con tas ex ter nas hún ga ras: até agos to de 
1998, a Hun gria ab sor veu mais de 40% do es to que
de ca pi ta is es tran ge i ros in ver ti dos na Eu ro pa Cen tral, 
o que re pre sen tou cer ca de US$20 bi lhões. Em fins
de 1999, con tu do, não se es pe ram pri va ti za ções ma -
ci ças, já que o pro ces so se apro xi ma de seu tér mi no.

O Go ver no pla ne ja ven der ações que com põem
o ca pi tal mi no ri tá rio da com pa nhia pe tro lí fe ra MOL e
da em pre sa de te le co mu ni ca ções MATAV, am bas já
pri va ti za das. Ocor reu re cen te men te a ven da da
RABA, es ta tal que fa bri ca ve í cu los e com po nen tes, e
es pe ra-se pri va ti zar, en tre ou tras em pre sas de me nor 
re le vo, a IKARUS, es ta tal que pro duz ôni bus, a dis tri -
bu i do ra de ener gia na ci o nal, MVM, e as li nhas aé re as
da Hun gria, MALEV.

Ape sar de ha ver sido o país mais atra en te para
in ves ti men tos es tran ge i ros no Les te eu ro peu, per sis -
tem dú vi das se a Hun gria con se gui rá man ter o mes -
mo ní vel de in ves ti men tos no fu tu ro, uma vez en cer ra -
da a fase de pri va ti za ções. Por ou tro lado, o aces so da 
Re pú bli ca Ma gi ar à OOCDE, em 1996, e às es tru tu -
ras euro-atlân ti cas (in gres so na OTAN em mar ço de
1999 e na UE, ain da sem data de fi ni da) pa re ce apon -
tar para a ma nu ten ção de acen tu a dos ní ve is de in ver -
sões nos anos vin dou ros – re sul ta do da nova ar qui te -
tu ra in ter na ci o nal em que se in se re e da cres cen te
cre di bi li da de que o país vem go zan do ao lon go dos
úl ti mos anos.

Para que a con fi an ça no sis te ma seja man ti da,
pa re ce de fun da men tal im por tân cia que o pla no de
aus te ri da de e o pro ces so de re for mas eco nô mi cas

pros si gam exi to sa men te seu cur so. A apro va ção, ain -
da que par ci al, pela Assem bléia Na ci o nal, em 1997,
da re for ma do sis te ma pre vi den ciá rio re ve lou-se im -
por tan te nes se sen ti do. Ao abrir a pos si bi li da de de
que in di ví du os con tri bu am para fun dos pri va dos de
pre vi dên cia, o Go ver no con se guiu di mi nu ir as ex pec -
ta ti vas de dé fi cits fu tu ros (que se mul ti pli ca ri am 10 ve -
zes nos pró xi mos 20 anos, caso ne nhu ma me di da
fos se to ma da, se gun do o Mi nis té rio das Fi nan ças),
além de es ti mu lar a con cen tra ção de ca pi tal para in -
ves ti men tos no lon go pra zo.

O es for ço eco nô mi co hún ga ro, to da via, não se
li mi ta à atra ção e ao in cre men to de in ves ti men tos.
Pres si o na dos pelo per sis ten te dé fi cit da ba lan ça co -
mer ci al, que ocor re des de 1992, o Go ver no vem ofe -
re cen do es tí mu los para o se tor ex por ta dor. A bus ca
de no vos mer ca dos para os pro du tos na ci o na is tem
sido cons tan te. A ma nu ten ção de par ce i ros tra di ci o -
na is, to da via, con ti nua pri o ri tá ria. Entre es ses, é pre -
ci so des ta car a Ale ma nha (res pon sá vel por 29% das
ex por ta ções e 24% das im por ta ções), Áus tria (10%
exp./ 11% imp.), Itá lia (8% exp./8% imp.), Rús sia (6%
exp./12% imp.) e Fran ça (4% exp./ 4% imp.), se gun do
da dos de 1995. A pa u ta de ex por ta ção da Hun gria
con cen tra-se, so bre tu do, em má qui nas e equi pa men -
tos de trans por te, ali men tos, pro du tos quí mi cos e
ves tuá rio. A pa u ta de im por ta ção, por sua vez, está
ba se a da em má qui nas e equi pa men tos de trans por -
te, pro du tos quí mi cos, pe tró leo, fios têx te is e ali men -
tos.

De um modo ge ral, a eco no mia hún ga ra vem
apre sen tan do um de sem pe nho in co mum para os pa -
drões da an ti ga Eu ro pa so ci a lis ta (com ex ce ção da
Po lô nia) A des pe i to de seu sis te ma eco nô mi co al ta -
men te cen tra li za do, sub sis tem im por tan tes va ri a ções 
de de sen vol vi men to re gi o nal na Hun gria. O mais alto
ín di ce de ati vi da de eco nô mi ca atu al se dá na re gião
da Trans da nú bia, par ti cu lar men te nos con da dos de
Bu da pes te e en tor no, be ne fi ci an do-se igual men te a
re gião da fron te i ra com a Áus tria. Res sal te-se que a
an ti ga re gião in dus tri al do Nor te do país não tem atin -
gi do ní vel de de sen vol vi men to si mi lar.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal)

MENSAGEM Nº 284, DE 2002
(Nº 795/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56 e 66, 
do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
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apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 
de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas 
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Edu ar do Mon te i ro de Bar ros Roxo, Mi nis tro de Se -
gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Ára be da Sí ria.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Edu ar do Mon te i ro de 
Bar ros Roxo, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00301/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, e 66, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
57 , do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro
de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia
a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral
des ti na da à in di ca ção do Se nhor Edu ar do Mon te i ro
de Bar ros Roxo, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car -
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ára be da
Sí ria.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Mi nis tro Edu -
ar do Mon te i ro de Bar ros Roxo, que, jun ta men te com a 
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE  EDUARDO
MONTEIRO DE BARROS ROXO
Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, 11 de fe ve re i ro de
1944. Fi lho de Edu ar do Car los Mon te i ro de Bar ros
Roxo e He lo i sa Alves Roxo. Cur so Su pe ri or de Li te -
ra tu ra Fran ce sa, ACFB/RJ. Ba cha rel em Di re i to,
PUC/RJ. Cur so de Exten são Uni ver si tá ria so bre

“Pro gra mas de De sen vol vi men to Eco nô mi co do Bra -
sil”, PUC/RJ. Cur so de Atu a li za ção Téc ni ca em
Impor ta ção e Expor ta ção, ICJ/RJ. Cur so de Prá ti ca
Di plo má ti ca e Con su lar, IRBr. Ci clo de Estu dos so -
bre Po lí ti ca Inter na ci o nal, ESG. Cur so de SICTEX
para Tre i na men to dos Che fes dos Se to res de Ciên -
ci as e Tec no lo gia das Mis sões Di plo má ti cas no
Exte ri or, Bra sí lia. Di plo ma de Ca pa ci ta ção na Lín -
gua Ale mã – “Go et he Insti tut de Ber lim”, Mit tels tu fe.
Di plo ma Su pe ri or de Lín gua Ale mã – “Go et he Insti -
tut de Mu ni que”, Obers tu fe. Cur so de Admi nis tra ção
de Empre sas Pú bli cas, Esco la Inte ra me ri ca na de
Admi nis tra ção Pú bli ca da Fun da ção Ge tú lio Var gas,
Assun ção. Cur so de Fi lo so fia Po lí ti ca, Har vard Uni -
ver sity. Cur so de His tó ria da Ci vi li za ção Oci den tal,
Har vard Uni ver sity. Cur so de Po lí ti ca Exter na Nor -
te-Ame ri ca na no Pós-Gu er ra, Har vard Uni ver sity.

CPF: 0039799700
CI: 5302 MRE

Ter ce i ro Se cre tá rio, 24 de no vem bro de 1967.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro de
1973.
Pri me i ro Se cre tá rio, an ti gui da de, 12 de de zem bro
de 1978.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 22 de de zem bro de 1982.
Mi nis tro de Se gun da, me re ci men to, 23 de ju nho 1995.

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Asso ci a ção La ti -
no-Ame ri ca na de Li vre Co mér cio, 1967/70.
Escri tó rio Re gi o nal do Rio de Ja ne i ro, 1970/73.
Asses sor do Che fe do Ce ri mo ni al, 1983.
Che fe da Di vi são de Pro to co lo (Ce ri mo ni al),
1983/85.
Che fe da Di vi são do Ori en te Pró xi mo-I (DOP-I),
1993/95.
Che fe da Di vi são de Ope ra ções Co mer ci a is (DOC),
1995/96.

Bonn, Se gun do Se cre tá rio, 1974/77.
Pe quim, Se gun do Se cre tá rio, 1977.
Pe quim, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1978.
Pe quim, Pri me i ro Se cre tá rio, 1978/79.
Assun ção, Pri me i ro Se cre tá rio, 1979/82.
Assun ção, Con se lhe i ro, 1982/83.
Mé xi co, Con se lhe i ro, 1985/88.
Otta wa, Con se lhe i ro, 1988/91.
Da mas co, Con se lhe i ro, 1991/92.
Otta wa, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1996/99.
Mu ni que, Côn sul-Ge ral, 1999/2002.
Esta giá rio na Car te i ra de Co mér cio Exte ri or do Ban -
co do Bra sil, 1969.
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Esta giá rio no De par ta men to Eco nô mi co e na Ge rên -
cia de Câm bio do Ban co Cen tral, 1969.
Con fe rên cia das Par tes Con tra tan tes do Tra ta do de
Mon te vi déu, Ca ra cas, 1969 (as ses sor).
Re u nião da Co mis são Na ci o nal de Fis ca li za ção de
Entor pe cen tes, 1971 (re pre sen tan te do MRE).
III Con gres so Inte ra me ri ca no da Ha bi ta ção, Rio de
Ja ne i ro, 1971 (as ses sor).
Con fe rên cia das Par tes Con tra tan tes do Tra ta do de
Mon te vi déu, 1971 (as ses sor).
De le ga ção Bra si le i ra à Assi na tu ra do Acor do de Co -
o pe ra ção so bre os Usos Pa cí fi cos da Ener gia Nu -
cle ar, as si na do pe los Go ver na do res do Bra sil e
RFA, Bonn, 1975 (mem bro).
V Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-RFA de Co o pe -
ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, Bonn, 1975 (mem bro).
Re u nião do Co mi tê Exe cu ti vo Pre pa ra tó rio da Con -
fe rên cia so bre Trans fe rên cia de Tec no lo gia Nu cle ar,
Te e rã, 1975 (re pre sen tan te do MRE).
Che fe do Ce ri mo ni al ad hoc do Go ver no do Esta do
do Pará, 1974.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral 
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or

REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA

RELAÇÕES BILATERAIS

1. Re la ções bi la te ra is. His tó ri co

Bra sil e Sí ria es ta be le ce ram re la ções di plo má -
ti cas em 1945. Até a aber tu ra da Le ga ção em Da -
mas co, em 1951, a re pre sen ta ção bra si le i ra era cu -
mu la ti va com Be i ru te. Em 1958, com a cons ti tu i ção
da Re pú bli ca Ára be Uni da (Egi to/Sí ria), a le ga ção
foi trans for ma da em con su la do-ge ral. Após a dis so -
lu ção da RAU, em 1961, foi cri a da a Emba i xa da em
Da mas co.

As re la ções bi la te ra is são cor re tas e cor di a is,
em bo ra ca re çam de ma i or den si da de. A pre sen ça de
gran de con tin gen te de ori gem sí ria na po pu la ção bra -
si le i ra e a im por tân cia es tra té gi ca da Sí ria no Ori en te
Mé dio são fa to res re le van tes nes sas re la ções.

No pla no po lí ti co, me re ce re gis tro a vi si ta do
Sub se cre tá rio-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos do Ita ma -
raty a Da mas co, em se tem bro de 1995, por tan do car -
ta do Mi nis tro de Esta do ao Chan ce ler Fa ruk al-Cha -
raa, e a vi si ta do Mi nis tro da Edu ca ção da Sí ria ao
Bra sil, em fe ve re i ro de 1997, quan do foi as si na do o
Acor do de Co o pe ra ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal, o pri -
me i ro acor do con clu í do en tre os dois pa í ses. No mo -
men to, es tão sen do pre pa ra das as ne go ci a ções para

a as si na tu ra do Pri me i ro Pro gra ma Exe cu ti vo sob o
es co po do re fe ri do Acor do.

2. Re la ções bi la te ra is. Da dos re cen tes

O Vice-Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros,
Emba i xa dor Su le i man Had dad ace i tou, no de cor rer
do ano 2000, con vi te para vi si tar ofi ci al men te o Bra -
sil. A vi si ta foi agen da da ini ci al men te para no vem bro 
de 2000, mas aca bou pos ter ga da pelo agra va men to
da si tu a ção no Ori en te Mé dio.

O Mi nis tro da De fe sa, Ge ral do Qu in tão, for ma li -
zou, em ou tu bro de 2000, con vi te para que seu ho mó -
lo go sí rio, Ge ne ral Mus ta fá Tlas, vi si te ofi ci al men te o
Bra sil. Em ja ne i ro de 2001, O Ge ne ral Tlas co mu ni -
cou à Emba i xa da em Da mas co que, em ra zão da si tu -
a ção re gi o nal, não po de ria ace i tar na que le mo men to
o con vi te bra si le i ro. Esten deu, no en tan to, con vi te
para que o Mi nis tro bra si le i ro vi si te ofi ci al men te a Sí -
ria.

A pró xi ma vi si ta ofi ci al do Se cre tá rio-Ge ral das
Re la ções Exte ri o res, Emba i xa dor Osmar Choh fi, a
Da mas co, em se tem bro vin dou ro, po de rá al çar a re la -
ção bi la te ral a um novo pa ta mar de en ten di men to,
pro pi ci an do no vas ini ci a ti vas que con tri bu am para o
aden sa men to dos con ta tos e para o for ta le ci men to do 
in ter câm bio em di ver sos cam pos.

3. Co mér cio bi la te ral

O in ter câm bio co mer ci al tem-se re ve la do ins tá -
vel e pou co ex pres si vo.

Entre 1981 e 1999, o vo lu me to tal das ex por ta -
ções bra si le i ras foi de US$ 726 mi lhões, im pli can do
ele va do sal do fa vo rá vel ao Bra sil, no va lor de US$688 
mi lhões. Os prin ci pa is pro du tos ex por ta dos à Sí ria
são: açú car, café, pas ta de ma de i ra, pa pel, pro du tos
quí mi cos, pro du tos si de rúr gi cos, ve í cu los (pi ca pes e
ôni bus) e au to pe ças. As ex por ta ções sí ri as cons ti tu -
em-se ba si ca men te de se men tes, pe tró leo e fos fa to
de cál cio. O co mér cio tem sido tra di ci o nal men te su pe -
ra vi tá rio para o Bra sil.

Ape sar de ain da pou co sig ni fi ca ti vo, o co mér cio
bi la te ral vem re gis tran do au men tos su ces si vos, o que 
in di ca a ne ces si da de de ma nu ten ção de es for ços
para sua in ten si fi ca ção me di an te a di ver si fi ca ção da
pa u ta de ex por ta ção. A Embra er tem de mons tra do in -
te res se em efe tu ar ven das para os pa í ses do Ori en te
Mé dio e o Go ver no sí rio re ve lou-s0e in te res sa do em
dis cu tir a pos si bi li da de de es ta be le cer uma li ga ção
aé rea en tre a Sí ria e o Bra sil, atra vés da Syri an Air li -
nes (es ta tal).
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INFORMAÇÕES BÁSICAS

1. Com po si ção do go ver no:
Che fe de Esta do: Ba char Al-Assad (Pre si den te 

da Re pú bli ca Ára be Sí ria)
Che fe de Go ver no: Mo ham med Mus ta fa Miro

(Pre si den te do Con se lho de Mi nis tros)
Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros: Fa ruk

Al-Cha raa

1. Da dos bá si cos:

DADOS BÁSICOS
Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no (*) 111°
(*) PNUD 2000 – Bra siI-74°
Po pu la ção (mi lhões) – 2001 16,7
PIB (US$ bi lhões) – 2000 50,9

1. Po lí ti ca ex ter na

A Sí ria e o con fli to no Ori en te Mé dio

Ocu pa do por Isra el em ju nho de 1967 e for mal -
men te ane xa do a seu ter ri tó rio em 1981 (de ci são ra -
ti fi ca da pelo Knes set em 1991), o pla nal to do Golã
está no cen tro da dis cór dia en tre Da mas co e Tel
Aviv. As di ver gên ci as de prin cí pio so bre esse pon to,
jun ta men te com a de fi ni ção da li nha da fron te i ra, di -
fi cul tam os en ten di men tos en tre as par tes. Após
1967, cris ta li zou-se uma si tu a ção de be li ge rân cia
en tre Sí ria e Isra el que es ti mu lou o ali nha men to da
Sí ria com a en tão União So vié ti ca.

Isra el tem afir ma do o pro pó si to de de vol ver o
ter ri tó rio ocu pa do em tro ca de ga ran ti as de se gu ran -
ça e da nor ma li za ção das re la ções di plo má ti cas com
Da mas co. A Sí ria pre ten de a de vo lu ção in te gral do
ter ri tó rio ocu pa do, ou seja, o re tor no às fron te i ras an -
te ri o res a 4 de ju nho de 1967. Isso im pli ca ria seu
aces so às mar gens do Lago Ti be ría des (Mar da Ga li -
léia) e o con tro le das nas cen tes do Rio Jor dão. Isra el,
por ou tro lado, pre fe re con si de rar as fron te i ras acor -

da das, em 1923, en tre Fran ça e Grã-Bre ta nha, po tên -
ci as que de ti nham o man da to so bre a Sí ria e a Pa les -
ti na. Essas fron te i ras fo ram fi xa das a cur ta dis tân cia
das mar gens do Lago Ti be ría des. Des de a dé ca da de
1920 até às vés pe ras da cri a ção do Esta do de Isra el
(abril de 1948), po pu la ções sí ri as fo ram ocu pan do a
área até al can çar as mar gens do Lago. Isra el ace i tou,
até ju nho de 1967, o fato con su ma do.

A Gu er ra do Gol fo (1990), na qual apo i ou a co a -
li zão anti-Ira que, per mi tiu à Sí ria rom per o re la ti vo iso -
la men to em que se en con tra va com re la ção a al gu -
mas po tên ci as oci den ta is, so bre tu do os Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca e a Grã-Bre ta nha, de vi do à sua re la -
ção pri vi le gi a da com a União So vié ti ca. Me lho ra ram,
tam bém, as re la ções com os pa í ses do Con se lho de
Co o pe ra ção do Gol fo (CCG), ali a dos das po tên ci as
oci den ta is

As ne go ci a ções de paz en tre a Sí ria e Isra el,
pos si bi li ta das pela Con fe rên cia de Ma dri de 1991, re -
gis tra ram al guns avan ços, mas fo ram in ter rom pi das
em mar ço de 1996. Na épo ca, em re ta li a ção à es ca la -
da de atos vi o len tos em Isra el nos pri me i ros me ses
de 1996, o en tão Pri me i ro-Mi nis tro Shi mon Pe res de -
ter mi nou a ope ra ção “Vi nhas da Ira”, no sul do Lí ba no. 
Com isso, o diá lo go sí rio-is ra e len se es tre me ceu, vin -
do a in ter rom per-se to tal men te após a ele i ção de Bin -
ya min Ne tan ya hu (Par ti do Li kud) como Pri me i ro-Mi -
nis tro de Isra el, em maio de 1996.

A che ga da ao po der de Ehud Ba rak (Par ti do Tra -
ba lhis ta) ao Go ver no de Isra el, em ju nho de 1999, vi -
ria a re pre sen tar im por tan te pon to de in fle xão para as
re la ções sí rio-is ra e len ses. Os elo gi os tro ca dos por in -
ter mé dio da im pren sa en tre Ba rak e o en tão Pre si -
den te sí rio Ha fez AI-Assad, pou co de po is da ele i ção
do is ra e len se, cons ti tu í ram os pri me i ros pre nún ci os
de um des blo que io das con ver sa ções de paz, de po is
de qua se qua tro anos de es tag na ção.

Cri ou-se um cli ma pro pí cio à re to ma da do diá lo -
go, e o ex-Pre si den te nor te-ame ri ca no, Bill Clin ton,
anun ci ou, em de zem bro de 1999, a re to ma da das ne -
go ci a ções sí rio-is ra e len ses, re gis tran do-se, no dia 15 
da que le mês, o pri me i ro en con tro en tre Ba rak e o Mi -
nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros da Sí ria, Fa ruk Al-
 Cha raa, em Was hing ton.

As ne go ci a ções ti ve ram con ti nu i da de em re u -
niões de tra ba lho em Shep herd stown, Vir gi nia Oci -
den tal, no pe río do de 3 a 10 de ja ne i ro de 2000. Ini ci a -
ram-se as pri me i ras con ver sa ções subs tan ti vas, pa -
ra le las às re u niões de qua tro co mi tês téc ni cos (água,
fron te i ras, nor ma li za ção e se gu ran ça), re gis tran -
do-se, no en tan to, pro gres sos ape nas em ques tões
pro ce di men ta is.

17820 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    43OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Em 17 de ja ne i ro, en tre tan to, con tra ri an do as
ex pec ta ti vas oti mis tas, foi anun ci a do o adi a men to das 
ne go ci a ções por tem po in de ter mi na do. Endu re cen do
sua po si ção, a Sí ria pas sa ra a exi gir, para re tor nar à
mesa de ne go ci a ções, com pro mis so de Isra el de que
pro ce de ria à res ti tu i ção ple na das Co li nas de Golã
(fa i xa de tran si ção do pla nal to até o vale do Jor dão) e
res ta be le ce ria as fron te i ras an te ri o res a 4 de ju nho de 
1967. A Sí ria re ti rou-se, as sim, para for ta le cer sua po -
si ção ne go ci a do ra.

Ha via ex pec ta ti va, con tu do, de que as ne go ci a -
ções vi es sem a ser re i ni ci a das em cur to pra zo, com
base em fór mu la de com pro mis so que es ta va en tão
sen do ela bo ra da pelo Go ver no nor te-ame ri ca no.

Do pon to-de-vis ta de Isra el, a de vo lu ção do ter -
ri tó rio es ta ria con di ci o na da a um re fe ren do po pu lar,
ne ces si tan do-se, con tu do, de fi nir o des ti no dos co lo -
nos is ra e len ses ins ta la dos no Golã e cons tru ir um so -
fis ti ca do sis te ma de se gu ran ça, com pro vá vel mo ni to -
ra men to in ter na ci o nal.

Em re u nião man ti da com seu Ga bi ne te, em fe -
ve re i ro de 2000, Ba rak re a fir mou que, res pe i ta das as
exi gên ci as is ra e len ses de se gu ran ça e de nor ma li za -
ção das re la ções bi la te ra is, o seu Go ver no es ta ria
dis pos to a pro ce der à de so cu pa ção da que la re gião.

Ba rak men ci o nou, a res pe i to, que pelo me nos
qua tro de seus an te ces so res te ri am con si de ra do a
de vo lu ção to tal das Co li nas: Yitz hak Sha mir, Yitz hak
Ra bin, Shi mon Pe res e Bin ya min Ne tan ya hu. Ehud
Ba rak tam bém lem brou a ne ces si da de de que or ga -
nis mos in ter na ci o na is es ti ves sem en vol vi dos no mo -
ni to ra men to da apli ca ção de um even tu al tra ta do. À
épo ca, des per tou igual men te aten ção de cla ra ção do
as ses sor de se gu ran ça do en tão Pri me i ro-Mi nis tro
Ba rak, Danny Ya tom (ex-as ses sor do Pri me i ro-Mi nis -
tro Ra bin), se gun do a qual, em 1993, Ra bin te ria in -
for ma do ao en tão Se cre tá rio de Esta do nor te-ame ri -
ca no, War ren Chris top her, que “no caso de que to das
as nos sas exi gên ci as se jam al can ça das, eu não des -
car ta ria a li nha de 4 de ju nho como uma das fron te i ras 
so bre as qua is es ta mos de ci din do”. Da mas co vi nha
in sis tin do nes sa dis po si ção de Ra bin, sem que se ti -
ves se, até en tão, ne nhu ma con fir ma ção do fato.

O en con tro en tre o Pre si den te Bill Clin ton e o
Pre si den te Ha fez Al-Assad em Ge ne bra, em 26 de
mar ço de 2000, che gou a des per tar no vas es pe ran -
ças de um des blo que io das ne go ci a ções en tre Da -
mas co e Tel Aviv. Tais ex pec ta ti vas, no en tan to, fo ram
par ci al men te frus tra das, já que Clin ton e Al-Assad
não che ga ram a ne nhum acor do que per mi tis se a re -
to ma da das con ver sa ções de paz sí rio-is ra e len ses.

Os es for ços vi ram-se in ter rom pi dos com o fa le ci men -
to do Pre si den te sí rio em ju nho de 2000.

Des de a as sun ção da Pre si dên cia por Ba char
Al-Assad, em ju lho de 2000, este vem in di can do que
pre ten de man ter inal te ra das as pré-con di ções tra di ci -
o nal men te de fen di das por seu pai para re to mar o ca -
mi nho das ne go ci a ções de paz com Isra el: de vo lu ção
do Golã, com o tra ça do da fron te i ra con for me a li nha
vi gen te an tes da Gu er ra dos Seis Dias, de 1967. Vem
re a fir man do, tam bém, a im por tân cia do re la ci o na -
men to com os de ma is pa í ses ára bes e ins tan do os
Esta dos Uni dos para que as su mam o pa pel de in ter -
me diá rio isen to, como co-pa tro ci na dor do pro ces so
de paz.

Mes mo após a ele i ção de Ari el Sha ron em Isra -
el, em fe ve re i ro de 2001, o Pre si den te Ba char con ti -
nu ou a si na li zar à par te is ra e len se es tar dis pos to a
ne go ci ar, des de que sob as con di ções su pra ci ta das.
O Pri me i ro-Mi nis tro is ra e len se, de seu lado, ar gu -
men ta que está dis pos to a ne go ci ar, des de que não
se jam im pos tas pré-con di ções, em bo ra, de fato, ve -
nha re le gan do o as sun to a se gun do pla no.

Re la ci o na men to es pe ci al com o Lí ba no

Com a as si na tu ra dos Acor dos de Taef, em ou -
tu bro de 1989, a Sí ria emer giu como o gran de agen -
te pa ci fi ca dor da guer ra ci vil no Lí ba no. Em maio de
1991, foi as si na do o Tra ta do de Fra ter ni da de, Co o -
pe ra ção e Co or de na ção en tre a Sí ria e o Lí ba no,
que for ma li zou uma ín ti ma vin cu la ção das po lí ti cas
in ter na e ex ter na dos dois pa í ses. Des de en tão, Da -
mas co pas sou a uti li zar-se da “car ta li ba ne sa” (con -
fli tos no sul do Lí ba no e in fluên cia so bre o Hiz bo lá li -
ba nês) para fa zer fren te a Isra el nas ne go ci a ções
re gi o na is de paz e para ob ter a de vo lu ção do Golã.
No fi nal de maio de 1999, o co lap so do Exér ci to do
Sul do Lí ba no (ESL), mi lí cia li ba ne sa apo i a da por
Isra el, fren te às ações cada vez mais efi ci en tes do
Hiz bo lá, ace le rou o pro ces so de de so cu pa ção dos
ter ri tó ri os li ba ne ses.

Em de ci são sur pre en den te, o Go ver no is ra e len -
se de ter mi nou o adi an ta men to da re ti ra da de suas
for ças do ter ri tó rio li ba nês, pre vis ta ini ci al men te para
ju lho de 2000, efe tu an do a de so cu pa ção às pres sas
no mês de maio, en cer ran do vin te e dois anos de ocu -
pa ção. Não lhe res tan do ou tra op ção, o Go ver no sí rio, 
ain da que tar di a men te (1-6-2000), in for mou ace i tar
os ter mos da re ti ra da e da de mar ca ção de fron te i ras
no sul do Lí ba no, a car go das Na ções Uni das. Co in ci -
den te men te, pou cos dias an tes da re ti ra da do exér ci -
to is ra e len se, em re u nião com seus co le gas egíp cio e
sa u di ta para dis cu tir o pro ces so de paz re gi o nal, o
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Chan ce ler sí rio, Fa ruk Al-Cha raa, ad mi tiu como vi to ri -
o sa para o mun do ára be a re ti ra da de Isra el do sul do
Lí ba no, con cor dan do com a re co men da ção de que as 
tro pas da ONU (UNIFIL) vi es sem a ocu par o es pa ço
de i xa do com a sa í da dos sol da dos is ra e len ses.

Têm sido mais fre qüen tes, des de a sa í da is ra e -
len se do ter ri tó rio li ba nês (ape sar da con ti nu a da di -
ver gên cia so bre as fa zen das de Sha a ba), em Be i ru te
como em ou tras ci da des li ba ne sas, ma ni fes ta ções
po pu la res con trá ri as à pre sen ça sí ria, e à sua in ge -
rên cia nos as sun tos in ter nos li ba ne ses.

Des do bra men tos re cen tes e no vas ali an ças es -
tra té gi cas

O novo Pre si den te sí rio, Ba char Al-Assad, de -
cla rou ao as su mir que uma paz (com Isra el), jus ta e
glo bal, é a es co lha es tra té gi ca do país. Asse gu rou,
no en tan to, que não abri rá mão de ne nhu ma par ce la 
do ter ri tó rio sí rio e fez um ape lo para que os Esta -
dos Uni dos as su mam o pa pel de in ter me di a dor
isen to.

No pé ri plo que o Se cre tá rio de Esta do nor -
te-ame ri ca no, Co lin Po well, efe tu ou pela re gião em fe -
ve re i ro de 2001, em sua pas sa gem por Da mas co,
além da re to ma da das ne go ci a ções en tre sí ri os e is -
ra e len ses, tam bém abor dou-se a ques tão do em bar -
go ao Ira que. O Go ver no sí rio é um dos ma i o res ad vo -
ga dos para que este seja sus pen so, par ti ci pan do ati -
va men te do pro gra ma “pe tró leo por ali men tos”. Ba -
char Al-Assad ou viu do emis sá rio nor te-ame ri ca no
que Was hing ton pre ten de ria re ver o em bar go, com
vis tas à ado ção de “san ções in te li gen tes”, que não
agra vem o so fri men to do povo ira qui a no.

O Par la men to sí rio apro vou, por una ni mi da de,
acor do de li vre co mér cio com o Ira que, as si na do em
ja ne i ro de 2001, pelo Pri me i ro-Mi nis tro Mo ham med
Mus ta fa Miro e o Vice-Pre si den te ira qui a no, Taha
Yas sin Ra ma dan. Ain da que os dois pa í ses não man -
te nham re la ções di plo má ti cas des de a 1ª Gu er ra do
Gol fo (Irã-Ira que/1980 a 1988) , o acor do re for çou o
pro ces so de re a pro xi ma ção dos dois pa í ses vi zi nhos,
que já vi nha sen do ob ser va do des de 1997, com a im -
ple men ta ção de um pro gra ma de co o pe ra ção eco nô -
mi ca e co mer ci al, para sa tis fa zer os ter mos da re so lu -
ção “pe tró leo por ali men tos” ado ta da pelo Con se lho
de Se gu ran ça das Na ções Uni das (CSNU).

O Pre si den te Ba char Al-Assad re a li zou tam bém
vi si ta ofi ci al de dois dias ao Irã, em ja ne i ro de 2001, a
pri me i ra a um país não-ára be des de sua as sun ção à
pre si dên cia. A oca sião ser viu para que fos sem ra ti fi -
ca dos os la ços en tre o Irã e a Sí ria , ali a do de pri me i ra 
hora da Re vo lu ção Islâ mi ca.

Com efe i to, Te e rã e Da mas co têm cul ti va do
boas re la ções des de a vi tó ria da Re vo lu ção Islâ mi ca,
em 1979, ha ven do Da mas co, logo em se gui da, apo i a -
do Te e rã na guer ra con tra o Ira que, ali an ça de cer ta
for ma com pre en sí vel em fun ção das ri va li da des his -
tó ri cas exis ten tes en tre os Par ti dos Baas sí rio e ira -
qui a no. Cabe lem brar que, por oca sião da 2ª Gu er ra
do Gol fo (1991), o Go ver no sí rio de ci diu apo i ar a co a -
li zão in ter na ci o nal li de ra da pe los Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, o que lhe va leu, à épo ca, di vi den dos para
re du zir seu iso la men to in ter na ci o nal. Tam bém con tri -
bui para a con ti nu a da in te ra ção en tre Te e rã e Da mas -
co a pos tu ra co mum de apo io ao Hiz bo lá li ba nês, ha -
ven do o Pre si den te Kha ta mí de cla ra do, quan do da
re cen te pas sa gem do Pri me i ro-Mi nis tro li ba nês, Ra fiq 
al-Ha ri ri, por Te e rã, que uma das “con di ções ba si la -
res da es ta bi li da de na re gião do Ori en te Pró xi mo de -
cor re da es tre i ta co o pe ra ção en tre o Irã, o Lí ba no e a
Sí ria”.

A vi si ta de Sua San ti da de O Papa João Pa u lo II
à Sí ria, em 5 e 6 de maio do cor ren te ano, pode ser
con si de ra da uma vi tó ria di plo má ti ca para Da mas co.
Uma ex tra or di ná ria ope ra ção de re la ções pú bli cas
per mi tiu dar a co nhe cer ao mun do a li ber da de re li gi o -
sa e a har mo nia exis ten tes en tre os di fe ren tes cre dos
no país. Por ou tra par te, a vi si ta ser viu ao Go ver no sí -
rio como boa opor tu ni da de para apre sen tar à mí dia
mun di al sua ver são do con fli to ára be-is ra e len se. A vi -
si ta do San to Pa dre à Gran de Mes qui ta Omía da de
Da mas co (a pri me i ra que re a li zou a uma mes qui ta),
cons ti tu iu mar co his tó ri co no diá lo go en tre cris tãos e
mu çul ma nos e só foi pos sí vel gra ças à con vi vên cia
pa cí fi ca en tre as di fe ren tes cren ças e ao es pí ri to is lâ -
mi co li be ral pre va le cen tes na Sí ria. Ape sar de clas si fi -
ca da como pe re gri na ção a lu ga res mar can tes da vida 
de São Pa u lo, a vi a gem teve evi den tes im pli ca ções
po lí ti cas, que a Sí ria sou be ex plo rar. No dis cur so de
sa u da ção ao pon tí fi ce, o Pre si den te Ba char Al-Assad
fez du ras crí ti cas a Isra el e com pa rou o so fri men to do
povo pa les ti no ao de Cris to. O Papa João Pa u lo II,
con for me di vul ga do, le vou apo io à co mu ni da de cris tã
do país, com pos ta por cer ca de dois mi lhões de in di -
ví du os (apro xi ma da men te 1/8 da po pu la ção).

Em ju nho de 2002, tro pas sí ri as ini ci a ram sua
re ti ra da da re gião sul do Mon te Lí ba no e da área de
Be i ru te, di ri gin do-se para a pla ní cie de Be kaa. A mo -
vi men ta ção das tro pas não era es pe ra da, ape sar de o 
tema, ina bor dá vel até há pou co tem po, ha ver ul ti ma -
men te con ta mi na do a so ci e da de ci vil e os de ba tes no
Par la men to li ba nês. O pa tri ar ca ma ro ni ta Sfe ir tem
sido um dos prin ci pa is ex po en tes da cor ren te con trá -
ria à con ti nu a ção da pre sen ça sí ria no país (cujo iní -
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cio foi per mi ti do pelo Acor do de Taef, de se tem bro de
1989).

Esse re po si ci o na men to das tro pas sí ri as ca u -
sou es pe ci al con ten ta men to no Lí ba no e terá con tri -
bu í do para me lho rar sig ni fi ca ti va men te na ima gem sí -
ria no país.O fato po de rá sig ni fi car, tam bém, um for ta -
le ci men to in ter no do Pre si den te Ba char Al-Assad, em 
re la ção aos se to res con ser va do res sí ri os, con trá ri os
a qual quer re la xa men to da tu te la so bre o Lí ba no.

O Pre si den te Ba char Al-Assad re a li zou vi si ta
ofi ci al à Fran ça, ain da em ju nho de 2001, onde dis pôs
de tri bu na pri vi le gi a da para apre sen tar os prin ci pa is
pon tos que pa u tam a nova po lí ti ca ex ter na da Sí ria. A
vi a gem faz par te de uma cam pa nha para re cu pe rar a
ima gem sí ria no Oci den te, des gas ta da por uma sé rie
de de cla ra ções que o pre si den te pro fe ri ra so bre o
con fli to ára be-is ra e len se. Ba char Al- Assad pro cu rou
apre sen tar, du ran te sua vi si ta, os prin ci pa is pon tos
que pa u tam a po lí ti ca ex ter na da Sí ria, em es pe ci al
em re la ção ao con fli to no Ori en te Mé dio e ao Lí ba no.

Se gun do o man da tá rio sí rio, o pro ces so de paz
te ria re gre di do pra ti ca men te a seu es ta do ini ci al pela
in tran si gên cia de Isra el, onde a cul tu ra da paz “ain da
não es ta ria ama du re ci da”. Insis tiu com ve e mên cia
que al gu mas de suas de cla ra ções re cen tes não de ve -
ri am ser con si de ra das anti-se mi tas, atri bu in do o
mal-en ten di do à di fi cul da de do Oci den te em ana li sar
o con fli to des de uma pers pec ti va ára be. Re i te rou o
com pro mis so da Sí ria com a ma nu ten ção da paz e da 
au to de ter mi na ção pa les ti na e cri ti cou as pro pos tas
Mit chell e Te net, que con si de ra so lu ções ape nas pon -
tu a is des ti na das ba si ca men te a be ne fi ci ar o lado is ra -
e len se. Ba char El-Assad de fen de o prin cí pio da “paz
pe los ter ri tó ri os”. Qu an to ao Lí ba no, de fen deu o ca rá -
ter es pe ci al das re la ções en tre Da mas co e Be i ru te,
as se gu ran do que a Sí ria não pre ten de exer cer qual -
quer he ge mo nia na po lí ti ca in ter na do país vi zi nho. O
Pre si den te Chi rac deu um voto de con fi an ça à Admi -
nis tra ção sí ria ao de cla rar que não po de rá ha ver paz
no Ori en te Mé dio sem a par ti ci pa ção da Sí ria e do Lí -
ba no e men ci o nou a ne ces si da de da res ti tu i ção das
Co li nas de Golã. Chi rac não de i xou de as si na lar, con -
tu do, que o apo io da co mu ni da de in ter na ci o nal es ta rá 
con di ci o na do ao em pe nho do Go ver no sí rio em pre -
ser var a so be ra nia do Lí ba no e em pro mo ver re for -
mas que pro du zam uma efe ti va aber tu ra po lí ti ca e
eco nô mi ca, com ên fa se no res pe i to aos di re i tos eco -
nô mi cos.

Com a in ten si fi ca ção da Inti fa da de al-Aqsa e o
agra va men to do con fli to en tre is ra e len ses e pa les ti -
nos no iní cio de 2002, a Sí ria, em bo ra ini ci al men te re -
ti cen te, aca bou por apo i ar, na Cú pu la da Liga Ára be,

re a li za da em Be i ru te em mar ço, a Ini ci a ti va Ára be de
Paz, for mu la da com base na ini ci a ti va do Prín ci pe
Her de i ro sa u di ta Abdal lah, pela qual to dos os 22 pa í -
ses ára bes pro pu se ram o re co nhe ci men to con jun to
de Isra el em tro ca da de vo lu ção dos ter ri tó ri os ocu pa -
dos em 1967 e de uma so lu ção jus ta para o pro ble ma
dos re fu gi a dos pa les ti nos.

2. Po lí ti ca in ter na

O Go ver no está for ma do por uma co a li zão –
Fren te Na ci o nal Pro gres sis ta -com pos ta por sete
par ti dos, sob a li de ran ça do Par ti do Baas. Dan do
pros se gui men to à ten dên cia re gis tra da a par tir de
1997, o re gi me sí rio con ti nu ou a re or ga ni zar-se in -
ter na men te. Em fe ve re i ro de 1999, o en tão Pre si -
den te Ha fez AL-Assad fora re con du zi do, por re fe ren -
do po pu lar, a um novo man da to de 7 anos.

Um novo Ga bi ne te mi nis te ri al, com pos to por 37
mem bros e en ca be ça do pelo Pri me i ro-Mi nis tro Mo -
ham med Mus ta fa Miro, ex-Go ver na dor de Ale po, foi
em pos sa do em mar ço de 2000. Se gun do no ti ci ou a
im pren sa sí ria à épo ca, a prin ci pal ta re fa do novo Go -
ver no se ria en con trar sa í das para a si tu a ção eco nô -
mi ca, que vi nha sen do mar ca da por uma di fí cil fase
re ces si va, que da de ex por ta ções e ele va dos ín di ces
de de sem pre go.

Em 22 de maio de 2000, foi anun ci a do pela im -
pren sa sí ria o su i cí dio do ex-Pri me i ro Mi nis tro Mah -
mud AL Zou bi, acu sa do de im pro bi da des ad mi nis tra -
ti vas du ran te a sua ges tão.

Em 10 de ju nho pas sa do, fa le ceu o Pre si den te
sí rio, Ha fez Al-Assad, que ocu pa va o car go des de
1970. Seu fi lho, Ba char Al-Assad, vi nha sen do pre pa -
ra do pelo pai para su ce dê-lo no car go. Logo após a
mor te do pai, Ba char foi no me a do Che fe das For ças
Arma das (atri bu i ção ine ren te ao Pre si den te da Re pú -
bli ca). Sua can di da tu ra foi ra pi da men te ofi ci a li za da
pelo Par ti do Baas, após al te ra ção cons ti tu ci o nal da
cláu su la que es ti pu la va a ida de mí ni ma de 40 anos
para can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca para 34
anos.

Ape sar das ten ta ti vas de vol tar ao país de Ri fa at 
Al-Assad, ir mão e tra di ci o nal ri val de Ha fez Al-Assad,
Ba char não teve di fi cul da des em ver seu nome apro -
va do em re fe ren do po pu lar, re a li za do em 10 de ju lho
de 2000. Em sua ce ri mô nia de pos se, no dia 17 de ju -
lho, o novo Pre si den te afir mou que de ve rá dar con ti -
nu i da de às di re tri zes po lí ti cas de seu pai, mas de di ca -
rá aten ção tam bém ao pro ces so de mo der ni za ção
eco nô mi ca e re for ma ad mi nis tra ti va, vi san do à efi -
ciên cia e ao fim da cor rup ção.
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No iní cio de 2001, o Pre si den te Ba char en sa i ou
ten ta ti vas de aber tu ra po lí ti ca no ce ná rio in ter no sí rio, 
com a con ces são de au to ri za ção para a pu bli ca ção
de pe rió di cos pri va dos e de opo si ção ao Go ver no,
além de te rem sido per mi ti das as re u niões pú bli cas
(“sa lões de dis cus são po lí ti ca”) e a aber tu ra de uni -
ver si da des pri va das, ve da das no país des de 1963.
Cabe lem brar que, des de aque le ano, vi go ra no país
Lei Mar ci al que pro í be qua is quer for mas de re u niões
pú bli cas. Ape sar dos si na is de uma “pri ma ve ra de Da -
mas co”, logo hou ve re a ções con trá ri as, com a de ten -
ção de po lí ti cos e a im po si ção de cen su ra pre via aos
‘sa lões de dis cus são po lí ti ca”.

A aber tu ra po lí ti ca so freu novo aba lo, em maio
de 2002, com a de ci são das au to ri da des ju di ci a is do
país de re a li zar o jul ga men to de dois dis si den tes po lí -
ti cos (de ti dos em ou tu bro de 2001 jun to com ou tras 8
pes so as, in clu si ve o lí der co mu nis ta Riad Al-Turk e o
de pu ta do in de pen den te de opo si ção Ma a moun
Al-Hom si. Este e ou tros in ci den tes pa re cem in di car o
fir me pro pó si to de se to res po lí ti cos da mas ce nos de
bo i co tar a tí mi da aber tu ra ini ci a da pelo Pre si den te
Ba char.

Res ta sa ber se es ses seg men tos con se gui rão
re sis tir às cres cen tes pres sões por ma i or li ber da de
de ex pres são exer ci das pe los se to res in de pen den tes
da clas se po lí ti ca e pe las or ga ni za ções de di re i tos hu -
ma nos. A con ti nu i da de des sas pres sões, im pen sá ve -
is no re gi me an te ri or, po de ria sig ni fi car a ir re ver si bi li -
da de de um pro ces so que se afi gu ra len to, mas cer to.

3. Eco no mia

O Go ver no sí rio tem bus ca do avan çar no ca pí -
tu lo das re for mas eco nô mi cas e des per tar o in te res -
se de in ves ti do res es tran ge i ros e de ho mens de ne -
gó ci os lo ca is. Me re ce des ta que a as si na tu ra de
acor do al fan de gá rio com o Lí ba no, em fe ve re i ro de
1999, com o ob je ti vo da li be ra ção to tal e re cí pro ca
de im pos tos so bre os pro du tos in dus tri a is de am bos 
os pa í ses. No vas me di das de ca rá ter in ter no fo ram
anun ci a das, em mar ço de 2001, com vis tas a re vi go -
rar a eco no mia.

No se tor agrí co la os re sul ta dos apre sen ta dos
ain da não são sa tis fa tó ri os. Cer ca de 80% das ter ras
agri cul tá ve is de pen de de chu vas es po rá di cas e da ir -
ri ga ção. A água cons ti tui pro ble ma es sen ci al para o
Go ver no sí rio, em ra zão do cres ci men to po pu la ci o -
nal.

Nos úl ti mos anos, o Go ver no tem en vi da do es -
for ços para de sen vol ver o se tor pe tro lí fe ro. A ten dên -
cia de pre ços ba i xos do pro du to pre va le cen te por
qua se toda a dé ca da de 1990 – só in ter rom pi da de po -

is do acor do dos pro du to res para a di mi nu i ção da
ofer ta de mar ço de 1999 – afe tou eco no mia sí ria.

Em maio de 1998, ti ve ram iní cio as ne go ci a ções 
en tre a Sí ria e a UE, com vis tas à as si na tu ra de um
acor do de as so ci a ção. O pro ces so pre nun cia-se lon -
go, dada a quan ti da de de bar re i ras que te rão de ser
des mon ta das com vis tas à li be ra li za ção dos se to res
cen tra li za dos da eco no mia sí ria, de per fil es sen ci al -
men te es ta tal.

A dí vi da ex ter na si tua-se em cer ca de 22 mi -
lhões de dó la res. Ape sar da si tu a ção aci ma des cri ta,
o cres ci men to do PIB que em 1999 fora nulo, em 2000 
re a giu, atin gin do 3,5%.

Em fins de mar ço de 2001, o Par la men to sí rio
apro vou pro je to de lei que per mi te a atu a ção de ban -
cos pri va dos (lo ca is ou es tran ge i ros) no país, pon do
fim a 38 anos de mo no pó lio es ta tal no se tor. Se gun do
a nova le gis la ção, os ban cos pri va dos fi ca rão sob a
su per vi são do Ban co Cen tral e pelo me nos 51% do
seu ca pi tal de ve rá ser sí rio, po den do o res tan te ser de 
ori gem es tran ge i ra. Os ban cos es ta ta is con ti nu a rão
atu an do nor mal men te. Tra ta-se de uma das prin ci pa is 
me di das to ma das pelo Go ver no para a mo der ni za ção 
eco nô mi ca e fi nan ce i ra do país. Acre di ta-se que cer -
ca de cin qüen ta ins ti tu i ções fi nan ce i ras es tran ge i ras
es te jam in te res sa das em ope rar no mer ca do fi nan ce i -
ro sí rio.

Em maio de 2002, o Pre si den te Ba char El-as -
sad en vi ou à apre ci a ção da Assem bléia Na ci o nal o
Nono Pla no Qüin qüe nal para o de sen vol vi men to da
Sí ria. Esse pla no cons ti tui mol du ra para a im ple men -
ta ção das pro pos tas avan ça das pelo pre si den te, no
que tan ge à ne ces si da de de se pro ce der à mo der ni -
za ção gra du al da eco no mia sí ria, atra vés de re for mas 
ins ti tu ci o na is e do ar ca bou ço ju rí di co, me di an te a mo -
der ni za ção das re gras vi gen tes, a su pres são de obs -
tá cu los bu ro crá ti cos ao li vre cur so dos in ves ti men tos
lo ca is e es tran ge i ros, e a mo bi li za ção de ca pi ta is pú -
bli cos e pri va dos por in ter mé dio da ati va ção do se tor
pri va do da eco no mia e da pos si bi li da de do se tor pú -
bli co de atu ar em mer ca dos es tran ge i ros.

A aber tu ra eco nô mi ca pro pos ta en con tra, no
en tan to, a opo si ção da no men cla tu ra do re gi me, for -
ma da pe los mem bros do par ti do Ba ath e das for ças
ar ma das que se be ne fi ci a ram da es ta ti za ção so ci a lis -
ta e te mem os efe i tos da li nha pri va ti zan te de fen di da
por Ba char. A so lu ção des se im pas se di fi cil men te se
dará de for ma rá pi da. Exem plo fla gran te é dado pelo
pro je to de aber tu ra do se tor fi nan ce i ro à ban ca es -
tran ge i ra: os de cre tos que per mi ti ram a ins ta la ção de
ins ti tu i ções pri va das es tran ge i ras fo ram as si na dos
em 2000, mas, se gun do o Bi blos Bank (o ma i or ban co 
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co mer ci al li ba nês, in te res sa do em atu ar no mer ca do
sí rio) ain da per ma ne cem em vi gor 143 nor mas, leis e
re gu la men tos que in vi a bi li zam a ins ta la ção e o fun ci -
o na men to das agên ci as ban cá ri as pri va das.

( À Co mis são de Re la ções Exter nas e
De fe sa Na ci o nal. )

MENSAGEM Nº 285, DE 2002
(Nº 796/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56 do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
SÉRGIO EDUARDO MOREIRA LIMA, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao 
Esta do de Isra el.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Sér gio Edu ar do Mo -
re i ra Lima, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 00302/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56 do Re gu la men to de 
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to
nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57 do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Sér gio Edu ar do Mo re i ra 
Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to ao Esta do de Isra el.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Emba i xa dor
Sér gio Edu ar do Mo re i ra Lima, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, _ Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE SÉRGIO
EDUARDO MOREIRA LIMA
Nas ci do no Rio de Ja ne i ro, RJ, 19 de abril de 1949.
Fi lho de Eve rar do Mo re i ra Lima e Ma ria Eu dó xia
Mo re i ra Lima.

CPF: 26865610768
CI: 5119-MRE

Ba cha rel em Di re i to, Uni ver si da de do Esta do do Rio
de Ja ne i ro (1972). Con clu são do Cur so de Lín gua
Ingle sa, Insti tu to Bra sil-Esta dos Uni dos (RJ). “Cer ti fi -
ca te of Pro fi ci ency in English”, Uni ver si da de de
Cam brid ge. “IX Bra zil Stu dent Le a der Se mi nar on
Ame ri can Cul tu re and Ci vi li za ti on”, Uni ver si da de da
Ca li fór nia, Los Ange les (1970). “Cer ti fi cat Pra ti que
de Lan gue Fran ça i se”, Uni ver si da de de Nancy, “Di -
plô me d’Études Fran ça i ses”, Uni ver si da de de Nancy. 
Cur so Espe ci al de Lín gua Ale mã, IRBr. Cur so de
Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta do Insti tu to Rio
Bran co (1971). Cur so de Aper fe i ço a men to de Di plo -
ma tas do Insti tu to Rio Bran co (1973). Se mi ná rio so -
bre Di plo ma cia: “The Uni ted Na ti ons and World
Order”, Ge or ge town Uni ver sity (1980). Cur so de
Altos Estu dos do Insti tu to Rio Bran co (1990). Di plo -
ma de Con clu são do Pro gra ma “Con tem po rary
Ame ri can Po li tics” da Uni ver si da de de Nova York
(1991).

Ter ce i ro-Se cre tá rio, por con cur so, 6 de fe ve re i ro de
1973.
Se gun do-Se cre tá rio, por me re ci men to, 28 de abril
de 1977.
Pri me i ro-Se cre tá rio, por me re ci men to, 23 de ja ne i ro
de 1980.
Con se lhe i ro, por me re ci men to, 16 de de zem bro de
1986.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, por me re ci men to, 20
de de zem bro de 1993.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, por me re ci men to, 20 de 
ju nho de 2001.

Assis ten te do Che fe da Di vi são da Amé ri ca Me ri di o -
nal-I, 1973.
Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do,
1974/1975.
Asses sor do Mi nis tro de Esta do, 1975/1979.
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Asses sor do Sub se cre tá rio-Ge ral de Admi nis tra ção
e Co mu ni ca ções, 1986/1987.
Che fe da Di vi são de Pri vi lé gi os e Imu ni da des do Ce -
ri mo ni al, 1987/1989.
Che fe, subs ti tu to, do Ce ri mo ni al, 1987/89.
Co or de na dor Exe cu ti vo do De par ta men to Eco nô mi -
co, 1992.
Che fe da Di vi são de Agri cul tu ra e Pro du tos de Base
do De par ta men to de Po lí ti ca
Co mer ci al, 1992/1994.
Che fe, subs ti tu to, do De par ta men to de Po lí ti ca Co -
mer ci al, 1994/95.
Se cre ta ria de Con tro le Inter no, Mi nis tro de Se gun da 
Clas se, 1999.

Was hing ton, Se gun do-Se cre tá rio, 1979/1980.
Was hing ton, Pri me i ro-Se cre tá rio, 1980/1983.
Lis boa, Pri me i ro-Se cre tá rio, 1983/1986.
Lis boa, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1985/86.
La gos, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1987 (ser vi ço
pro vi só rio).
Nova York, Mis são jun to às Na ções Uni das, Con se -
lhe i ro, 1989/1992.
Londres, Ministro-Conselheiro, 1995/1999.
Londres, Encarregado de Negócios, 1995/1999.

À dis po si ção da Co mi ti va do Mi nis tro da Indús tria e
Co mér cio do Pa ra guai, 1973.
Re u nião do Con se lho De li be ra ti vo da SUDESUL,
Cu ri ti ba, 1973 (re pre sen tan te do MRE).
V Re u nião de Chan ce le res dos Pa í ses da Ba cia do
Pra ta, Co cha bam ba, 1975 (as ses sor).
VII Assem bléia Ge ral da OEA, Gra na da, 1977 (as -
ses sor).
Vi si ta do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res a Tri ni dad 
e To ba go, 1977 (co mi ti va de apo io).
Con fe rên cia dos Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res
dos Pa í ses Não-Ali nha dos,
Bel gra do, 1978 (de le ga do).
Mis são Co mer ci al ao Ira que, che fi a da pelo Mi nis tro
da Indús tria e do Co mér cio, Bag dá, 1978 (mem bro).
Mis são Espe ci al às Ce ri mô ni as que mar ca ram o iní -
cio do Pon ti fi ca do de Sua San ti da de o Papa João
Pa u lo II, Roma, 1978 (mem bro).
X Re u nião de Chan ce le res dos Pa í ses da Ba cia do
Pra ta, Pun ta del Este, 1978 (de le ga do).
Re u nião das Equi pes de Pla ne ja men to Po lí ti co Bra -
sil-EUA, Was hing ton, 1980
(mem bro).
Re u nião do Gru po de Co mér cio Bra sil-EUA, Was -
hing ton, 1981 (de le ga do).

Con fe ren cis ta no “Fo re ign Ser vi ce Insti tu te” do De -
par ta men to de Esta do,
Was hing ton, 1982.
Re u nião do Gru po Bra sil-EUA para a ne go ci a ção de 
no vas ba ses de co o pe ra ção bi la te ral em ciên cia e
tec no lo gia, Was hing ton, 1982 (de le ga do).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho Bra sil-EUA so bre
Ener gia Nu cle ar, Was hing ton, 1983 (de le ga do).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho Bra sil-EUA so bre
Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, Was hing ton,
1983 (de le ga do).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho Bra sil-EUA so bre
Co o pe ra ção Espa ci al,
Was hing ton, 1983 (de le ga do).
Re u nião so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca com a Gu i -
né-Bis sau, Lis boa, 1983
(as ses sor).
Vi si ta do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res a Lis boa,
1984 (co mi ti va).
Re u nião Mi nis te ri al do GATT para o lan ça men to de
uma Nova Ro da da de
Ne go ci a ções Co mer ci a is Mul ti la te ra is (Ro da da Uru -
guai), Pun ta del Este, 1986
(de le ga do).
Ele i to Se cre tá rio-Exe cu ti vo da Re u nião Pre pa ra tó ria 
da XIV Re u nião Con sul ti va
do Tra ta do da Antár ti da, Rio de Ja ne i ro, 1987.
Ele i to Se cre tá rio-Exe cu ti vo da XIV Re u nião Con sul -
ti va do Tra ta do da Antár ti da,
Rio de Ja ne i ro, 1987.
Encon tro dos Pre si den tes do Bra sil e Peru em Rio
Bran co e Por to Mal do na do,
1987 (co mi ti va de apo io).
Vi si ta Pre si den ci al à Co lôm bia, 1988 (co mi ti va de
apo io).
Mis são Pre cur so ra à Vi si ta Pre si den ci al à Bo lí via,
1988 (mem bro).
Pri me i ra Re u nião Pre si den ci al do Gru po dos Oito –
Me ca nis mo Per ma nen te de
Con sul ta e Con cer ta ção Po lí ti ca. Aca pul co, 1988
(co mi ti va de apo io).
Vi si ta Pre si den ci al a Nova York para a III Ses são
Espe ci al da Assem bléia Ge ral
das Na ções Uni das de di ca da ao De sar ma men to,
1988 (co mi ti va de apo io).
Vi si ta Pre si den ci al à Chi na, 1988 (co mi ti va de
apo io).
Vi si ta Pre si den ci al a Pa ris e Lis boa, 1988 (co mi ti va
de apo io).
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Vi si ta Pre si den ci al à Argen ti na, 1988 (co mi ti va de
apo io).
44ª, 45[, 46ª Ses sões da Assem bléia Ge ral das Na -
ções Uni das, Nova York, 1989,
1990, 1991 (de le ga do).
Ses sões de 1990, 1991 e 1992 do Co mi tê Espe ci al
so bre a Car ta das Na ções
Uni das e so bre o For ta le ci men to do Pa pel da Orga -
ni za ção, Nova York (de le ga do).
Ses são do Co mi tê Espe ci al so bre “Pe a ce Ke e ping”,
Nova York, 1990 (de le ga do).
Gru po de Tra ba lho so bre Prá ti cas Con tra tu a is Inter -
na ci o na is da Co mis são das
Na ções Uni das para o Di re i to Co mer ci al Inter na ci o -
nal, Nova York, 1991 e 1992
(de le ga do).
Ses sões da Co mis são das Na ções Uni das para o
Di re i to Co mer ci al Inter na ci o nal,
Nova York, 1991 e 1992 (de le ga do).
Re u nião de Con sul tas bi la te ra is com os EUA ao am -
pa ro do Có di go de Sub sí di os e
Di re i tos Com pen sa tó ri os do GATT. Bra sí lia, 1992
(de le ga do).
60ª Ses são do Con se lho Inter na ci o nal do Café e
Re u nião do Co mi tê de Tra ba lho
para a ne go ci a ção de um novo Acor do Inter na ci o nal 
do Café, Lon dres, 1992
(de le ga do).
4ª Re u nião do Con se lho de Go ver na do res do Fun do 
Co mum de Pro du tos de Base,
Amster dã, 1992.
Go ver na dor al ter no do Bra sil jun to ao Fun do Co -
mum de Pro du tos de Base.
1992/95.
Vice-Pre si den te do Con se lho de Go ver na do res do
Fun do Co mum de Pro du tos de
Base, 1992/93.
61ª Ses são do Con se lho Inter na ci o nal do Café e
Re u nião do Co mi tê de Tra ba lho
para a ne go ci a ção de um novo Acor do Inter na ci o nal 
do Café, Lon dres, 1993
(de le ga do).
Re u nião dos Pa í ses Pro du to res Mem bros da OIC,
Mé xi co, 1993 (de le ga do).
62ª Ses são do Con se lho Inter na ci o nal do Café e
Re u nião do Co mi tê de Tra ba lho
para a ne go ci a ção de um novo Acor do Inter na ci o nal 
do Café, Lon dres, 1993
(de le ga do).

Co mis são Mis ta so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca Bra -
sil-Co lôm bia, Bra sí lia, 1993
(de le ga do).
Co mis são Mis ta so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca Bra -
sil-Irã, Bra sí lia, 1993
(de le ga do).
Co mis são Mis ta so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca Bra -
sil-Fin lân dia, Bra sí lia, 1993
(de le ga do).
Co mis são Mis ta so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca Bra -
sil-Chi na, Bra sí lia, 1993
(de le ga do).
Reunião do Comitê ad hoc para Avaliação da OLADE, 
Quito, 1993 (Chefe da
De le ga ção).
Re u nião com a Co lôm bia e os Pa í ses Pro du to res de 
Café da Amé ri ca Cen tral, São
Sal va dor, 1993 (de le ga do).
Reunião do Grupo ad hoc de coordenação entre o
Mercosul e o GATT,
Mon te vi déu, 1993 (Sub che fe da De le ga ção).
II Re u nião com a Co lôm bia e os Pa í ses Pro du to res
de Café da Amé ri ca Cen tral,
Rio de Ja ne i ro, 1993 (de le ga do).
Re u nião Mi nis te ri al dos Pa í ses Pro du to res de Café,
Kam pa la, Ugan da, 1993
(de le ga do).
Re u nião do Co mi tê Téc ni co para a pre pa ra ção do
pro je to de Asso ci a ção dos Pa í ses
Pro du to res de Café e do Pla no de Re ten ção, Bo go -
tá, 1993 (de le ga do).
Re u nião Mi nis te ri al dos Pa í ses Pro du to res de Café,
Bra sí lia, 1993 (Se cre tá rio-Ge ral).
63ª Re u nião do Con se lho e da Jun ta Exe cu ti va da
OIC, Lon dres, 1993 (de le ga do).
Mem bro do Gru po de Tra ba lho Inter mi nis te ri al para
ela bo ra ção de su ges tões para uma nova po lí ti ca ca -
ca u e i ra (1993).
Re u niões Téc ni cas Inter mi nis te ri a is para a pre pa ra -
ção da po si ção do Bra sil nas ne go ci a ções so bre
agri cul tu ra da Ro da da Uru guai do GATT, Bra sí lia,
1993 (Co or de na dor).
Con sul tas bi la te ra is com o Ca na dá so bre tri go ao
am pa ro do Có di go de Sub sí di os e Di re i tos Com pen -
sa tó ri os do GATT, Rio de Ja ne i ro, 1993 (de le ga do).
Re u nião do Con se lho de Mi nis tros da Ali an ça dos
Pa í ses Pro du to res de Ca cau, Abid jan, 1993 (Che fe
da De le ga ção).
Pri me i ra Re u nião do Co mi tê Admi nis tra dor do Pla no 
de Re ten ção de Café, Nova York, 1993 (de le ga do).
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5a Reunião do Conselho de Governadores do Fundo
Comum de Produtos de Base, Amsterdã, 1993
(Chefe da Delegação).
Re e le i to Vice-Pre si den te do Con se lho de Go ver na -
do res do Fun do Co mum de Pro du tos de Base,
1993/1994.
Re u niões do Con se lho e da Jun ta Exe cu ti va da OIC, 
Lon dres, 1993 (de le ga do).
Se gun da Re u nião do Co mi tê Admi nis tra dor do Pla -
no de Re ten ção de Café, Nova York, 1993 (de le ga -
do)
Con fe rên cia das Na ções Uni das para a Ne go ci a ção
de um Acor do Su ces sor ao Acor do Inter na ci o nal de
Ma de i ra Tro pi cal, 1983, Ge ne bra, 1994 (Che fe da
De le ga ção).
Vi si ta do Mi nis tro da Agri cul tu ra, Abas te ci men to e
Re for ma Agrá ria a Bu e nos Ai res (co mi ti va), 1994.
Re u nião dos Mi nis tros de Agri cul tu ra dos Pa í ses do
Mer co sul, Mon te vi deu, 1994.
Ter ce i ra Re u nião do Co mi tê Admi nis tra dor do Pla no
de Re ten ção de Café e Se gun da Re u nião do Con -
se lho da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro du to res de
Café, Lon dres, 1994 (de le ga do)
Re u nião da Jun ta Exe cu ti va e do Con se lho Inter na -
ci o nal do Café, Lon dres, 1994 (de le ga do)
Re u nião do Gru po de Tra ba lho Espe ci al do
GEPLACEA, São Pa u lo, 1994 (Che fe da De le ga -
ção);
Ele i to Pre si den te do Gru po de Tra ba lho Espe ci al do
GEPLACEA, São Pa u lo, 1994; Se gun da Re u nião de 
Con sul tas bi la te ra is com o Ca na dá so bre tri go ao
am pa ro do Có di go de Sub sí di os e Di re i tos Com pen -
sa tó ri os do GATT, Bra sí lia, 1993 (de le ga do);
Re u nião do Co mi tê de Admi nis tra ção da Asso ci a ção 
dos Pa í ses Pro du to res de Café e do Co mi tê Admi -
nis tra dor do Pla no de Re ten ção de Café, Lon dres,
1994 (de le ga do);
Re u nião Extra or di ná ria do Co mi tê de Admi nis tra ção
da APPC, Bra sí lia, 1994 (de le ga do);
Con sul tas bi la te ra is com a União Eu ro péia so bre tri -
go ao am pa ro do Có di go de Sub sí di os e Di re i tos
Com pen sa tó ri os do GATT, Bra sí lia, 1994 (de le ga do);
Re u nião do Con se lho Exe cu ti vo da Asso ci a ção dos
Pa í ses Pro du to res de Esta nho, Bang kok, 1994
(Che fe da De le ga ção)
Re u nião Mi nis te ri al da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro -
du to res de Esta nho, Bang kok, 1994 (Che fe da De le -
ga ção);
Re u nião do Con se lho do Co mi tê Con sul ti vo Inter na -
ci o nal do Algo dão, Was hing ton, 1994 (Che fe da De -
le ga ção);

53ª Ses são Ple ná ria do Co mi tê Con sul ti vo Inter na ci -
o nal do Algo dão, Re ci fe, 1994 (Che fe da De le ga -
ção);
Ele i to Pre si den te da 53ª Ses são Ple ná ria do Co mi tê
Con sul ti vo Inter na ci o nal do Algo dão, Re ci fe, 1994
Con fe ren cis ta no Insti tu to Rio Bran co, 1994
XXX Assem bléia Ple ná ria do Gru po de Pa í ses
Expor ta do res de Açú car (GEPLACEA), Assun ção,
1994 (Che fe da De le ga ção);
IX Con fe rên cia das Par tes da Con ven ção so bre o
Co mér cio Inter na ci o nal de Espé ci es da Fa u na e Flo -
ra Sil ves tres Ame a ça das de Extin ção (CITES), Fort
La u der da le, 1994 (Che fe da De le ga ção);
6ª Re u nião do Con se lho de Go ver na do res do Fun do 
Co mum de Pro du tos de Base, Amster dã, 1994
(Che fe da De le ga ção).
Ele i to Pre si den te do Con se lho de Go ver na do res do
Fun do Co mum de Pro du tos de Base (1994-1995).
Re u nião Extra or di ná ria do Co mi tê de Admi nis tra ção
da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro du to res de Café
(APPC), Lon dres, 1994 (de le ga do);
Ne go ci a ções com os EUA so bre ta ba co ao am pa ro
do ar ti go XXVIII do GATT, Ge ne bra, 1995 (Che fe da
De le ga ção);
Re u nião do Gru po Téc ni co da Asso ci a ção dos Pa í -
ses Pro du to res de Café para re ver fa i xas de pre ços
do Pla no de Re ten ção e ou tros fa to res re le van tes
para o mer ca do. Lon dres, 1995 (Che fe da De le ga -
ção)
Re u nião da Jun ta Exe cu ti va do Fun do Co mum de
Pro du tos de Base, Amster dã, 1995 (Che fe da De le -
ga ção)
Re u niões do Con se lho Inter na ci o nal do Café e da
Jun ta Exe cu ti va, Lon dres, 1995, 1996 (de le ga do).
Re u niões do Con se lho da APPC, Lon dres, 1995 e
1996
Pa les tras nas Uni ver si da des de Oxford e Bris tol,
1995
Palestra no Instituto Superior de Comércio
Internacional de Dunquerque, França, 1995
Representante Permanente Alterno do Brasil junto à
Organização Marítima Internacional (IMO), 1995/96;
Representante Permanente Alterno junto à
Organização Internacional do Cacau e junto à
Organização Internacional do Açúcar (1995/1996);
Go ver na dor do Bra sil jun to ao Fun do Co mum de
Pro du tos de Base. 1995.
7ª Re u nião do Con se lho de Go ver na do res do Fun do 
Co mum de Pro du tos de Base, Amster dã, 1995
(Che fe da De le ga ção)
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Re e le i to Pre si den te do Con se lho de Go ver na do res
do Fun do Co mum de Pro du tos de Base
(1995/1996).
Re u nião do Con se lho do INMARSAT, Lon dres, 1996 
(Sub che fe da De le ga ção)
Mem bro da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (se ção
Bra sí lia) Mem bro da “Ame ri can So ci ety of Inter na ti o -
nal Law”
Mem bro da So ci e da de Bra si le i ra de Di re i to Inter na -
ci o nal.
Vice-Pre si den te da Câ ma ra de Co mér cio Bra sil-Grã
Bre ta nha
(1995/1999).
Ordem do Rio Bran co, Ca va le i ro, Bra sil
Ordem do Rio Bran co, Ofi ci al, Bra sil
Ordem do Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil
Ordem do Mé ri to Na val, Ca va le i ro, Bra sil
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ca va le i ro, Bra sil
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Ofi ci al, Bra sil
Me da lha do Mé ri to San tos Du mont, Bra sil
Ordem do Infan te Don Hen ri que, Ofi ci al, Por tu gal
Ordem Mi li tar de Cris to, Ofi ci al, Por tu gal
Ordem do Mé ri to, Ca va le i ro, Fran ça
Ordem Na ci o nal da Côte d’Ivoire
Ordem de Vic to ria, Co man dan te, do Re i no Uni do.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

ISRAEL

I. Re la ções Bra sil-Isra el
Com voto fa vo rá vel do Bra sil, a Assem bléia Ge -

ral da ONU apro vou, em 1947, re so lu ção so bre a par -
ti lha da Pa les ti na e cri a ção do Esta do de Isra el. Um
ano de po is, o Bra sil se ria um dos pri me i ros pa í ses a
re co nhe cer o novo Esta do. As re la ções di plo má ti cas
en tre os dois pa í ses, es sen ci al men te cor re tas e cons -
tru ti vas, da tam de 1951, quan do foi cri a da a Le ga ção
do Bra sil em Te la vi ve, que ter mi na ria ele va da, em
1958, à ca te go ria de Emba i xa da. Ain da em 1958,
Isra el ina u gu rou sua Emba i xa da no Bra sil.

A his tó ria do re la ci o na men to bi la te ral re ve la, em 
al guns mo men tos, di fe ren ças de per cep ção, par ti cu -
lar men te no que se re fe re à ques tão pa les ti na. A par -
tir de 1973 (Gu er ra do Yom Kip pur), o Bra sil en dos sou 
nas Na ções Uni das pro je tos de re so lu ção cujo teor
con tra ri a va po si ções de fen di das por Isra el que, des -
de o con fli to de 1967, pas sou a ocu par mi li tar men te
ter ri tó ri os pa les ti nos, li ba ne ses e sí ri os. Em 1975, du -
ran te a XXX Ses são da Assem bléia Ge ral das Na -
ções Uni das, o Bra sil as so ci ou-se a ou tros 71 pa í ses

para apro var a Re so lu ção nº 3.379, que con si de ra va
o si o nis mo uma for ma de ra cis mo e dis cri mi na ção ra -
ci al. A con de na ção da bra si le i ra La mia Ma rouf Has -
san à pri são per pé tua em Isra el con cor reu para o des -
gas te do re la ci o na men to bi la te ral.

No iní cio dos anos 1990, a re to ma da das ne go -
ci a ções en tre is ra e len ses e pa les ti nos (Con fe rên cia
de Ma dri de 1991 e sub se qüen tes ne go ci a ções di re -
tas en tre ára bes e is ra e len ses – Acor dos de Oslo)
pro pi ci ou o iní cio da rup tu ra do re la ti vo iso la men to in -
ter na ci o nal a que os pri me i ros vi nham sen do sub me -
ti dos des de a dé ca da de 1970. O po si ci o na men to bra -
si le i ro em face de Isra el é re a va li a do. Assi na le-se, as -
sim, o voto fa vo rá vel à Re so lu ção nº 46/86 (1991) da
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, que re vo gou a
Re so lu ção nº 3.379 (1975).

O Bra sil pas sou a en dos sar nas Na ções Uni das
as cha ma das “re so lu ções po si ti vas” de apo io à con ti -
nu i da de do pro ces so de paz. No pla no bi la te ral, su ce -
de ram-se ini ci a ti vas e ges tos que de no ta vam o pro -
pó si to, de am bas as par tes, de in ten si fi car as re la -
ções po lí ti cas. A vi si ta ofi ci al do Chan ce ler Luiz Fe li pe 
Lam pre ia a Isra el, em agos to de 1995, é um mar co
des se novo po si ci o na men to, con subs tan ci a do, em
ou tu bro se guin te, pelo en con tro do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so com o Pri me i ro-Mi nis tro
Yitz hak Ra bin, em Nova Ior que, à mar gem das ses -
sões da 50ª Ses são da Assem bléia Ge ral das Na ções 
Uni das. Ambos os fe i tos ti ve ram o ob je ti vo de res ta be -
le cer, no mais alto ní vel, ca na is de in ter lo cu ção en tre
os dois go ver nos, in cen ti var o pro gres si vo aden sa -
men to das re la ções e a con cre ti za ção de vas to po ten -
ci al de co o pe ra ção bi la te ral nos mais va ri a dos se to -
res. O as sas sí nio do Pri me i ro-Mi nis tro Yitz hak Ra bin,
em no vem bro de 1995, e a as cen são de Bin ya min Ne -
tan ya hu ao po der mar ca ram um novo es fri a men to
nas re la ções bi la te ra is.

Em ja ne i ro de 1998, es ta va pre vis ta vi si ta ofi ci al
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so a Isra el
(bem como à Au to ri da de Na ci o nal Pa les ti na e ao Lí -
ba no). Ra zões li ga das à agen da po lí ti ca pre si den ci al
de ter mi na ram o adi a men to des sa vi si ta.

O go ver no is ra e len se tem de mons tra do o seu
in te res se em in ten si fi car e es tre i tar as re la ções bi la te -
ra is em to dos os se to res. Nes se con tex to, a Chan ce -
la ria is ra e len se tem re i te ra do o de se jo de as si nar di -
ver sos acor dos com o Bra sil. Em agos to de 2000 en -
trou em vi gor o Acor do bi la te ral para a su pres são de
vis tos em pas sa por tes co muns, as si na do um ano an -
tes e, em maio de 2001, de le ga ção is ra e len se ne go ci -
ou, em Bra sí lia, com au to ri da des do Mi nis té rio da Fa -
zen da do Bra sil, o tex to fi nal do Acor do para Evi tar a
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Du pla Tri bu ta ção e Eva são Fis cal. Encon tra-se em
fase fi nal de ne go ci a ções o Acor do so bre o Exer cí cio
de Ati vi da des Re mu ne ra das por De pen den tes de
Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc -
ni co. Isra el tem in sis ti do, igual men te, no es ta be le ci -
men to de um Me ca nis mo de Con sul tas Po lí ti cas. O
as sun to se en con tra em aná li se pela par te bra si le i ra.

Em se tem bro de 2000, du ran te a re a li za ção da
Cú pu la do Mi lê nio, em Nova Ior que, o Se nhor
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, Mar co Ma ci el, man te -
ve en con tro com o en tão Pri me i ro-Mi nis tro Ehud Ba -
rak, oca sião em que pas sa ram em re vis ta as re la ções 
bi la te ra is, além de te rem sido dis cu ti das as pers pec ti -
vas para o pro ces so de paz no Ori en te Pró xi mo. Ain -
da em Nova Ior que, à mar gem des ta mes ma re u nião,
re a li zou-se, en con tro en tre o Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Emba i xa dor Luiz Fe li pe Lam pre ia, e seu
ho mó lo go is ra e len se (em exer cí cio), Se nhor Shlo mo
Ben-Ami.

Esta va pre vis ta para re a li zar-se em 3 de ju nho
de 2001, em São José, Cos ta Rica, au diên cia en tre o
Mi nis tro de Esta do e o Chan ce ler Shí mon Pe res, à
mar gem das re u niões da Assem bléia Ge ral da OEA.
O en con tro aca bou por não ocor rer, ten do em vis ta
que o Chan ce ler is ra e len se fi cou im pos si bi li ta do de
com pa re cer àque la ca pi tal em fun ção de epi só dio
com gra vi da de (aten ta do em Te la vi ve) ocor ri do no
âm bi to do con fli to en tre is ra e len ses e pa les ti nos. Em
28 de ju lho de 2001, à mar gem da ce ri mô nia de pos se 
do Pre si den te do Peru, Ale jan dro To le do, o Pre si den -
te da Re pú bli ca en con trou-se com o Chan ce ler is ra e -
len se Shi mon Pe res.

Em fe ve re i ro de 2002, o Se nhor Mi nis tro de
Esta do man te ve novo en con tro com o Chan ce ler
Shi mon  Pe res à mar gem do Fó rum Eco nô mi co Mun -
di al, re a li za do ex tra or di na ri a men te em Nova Ior que.

II. Co mér cio bi la te ral. Inte res se is ra e len se em
acor do com o MERCOSUL

A pa u ta de im por ta ções e ex por ta ções vem se
di ver si fi can do nos úl ti mos anos, mas os pro du tos
bra si le i ros ain da se res sen tem da con cor rên cia de
si mi la res nor te-ame ri ca nos e eu ro pe us. Até o fi nal
da dé ca da de 1980, o Bra sil re gis tra va su pe rá vits na 
ba lan ça co mer ci al bi la te ral. A par tir dos anos no ven -
ta, no en tan to, com a cons tân cia das ex por ta ções
bra si le i ras, e o cres ci men to do ní vel de im por ta ções, 
o co mér cio bi la te ral tor nou-se fa vo rá vel a Isra el, que 
pas sou a acu mu lar apre ciá ve is su pe rá vits de até
US$231 mi lhões (1998). Nos úl ti mos dois anos, tal
ten dên cia vem-se man ten do.

Há cer ca de 140 em pre sas is ra e len ses ou sub -
si diá ri as no Bra sil, a ma i o ria nos se to res de agro in -

dús tria, te le co mu ni ca ções e in for má ti ca. A Emba i xa -
da em Te la vi ve pro cu ra di na mi zar o seu Se tor Co -

mer ci al, de modo a ten tar in ten si fi car nos sa pre sen -
ça co mer ci al em Isra el. É di fí cil, no en tan to, que brar

a es tru tu ra do co mér cio ex ter no is ra e len se, atre la do
so bre ma ne i ra aos pa í ses da OCDE. Fa tor que de ve -

rá fa ci li tar o in ter câm bio bi la te ral é o Acor do para
Evi tar a Du pla Tri bu ta ção, cujo tex to se en con tra

pra ti ca men te pron to, pro ce den do-se a acer tos fi na is.
Isra el tem ma ni fes ta do in te res se no es ta be le ci -

men to de um Acor do de Li vre Co mér cio com o Mer co -
sul, a exem plo de me ca nis mos já fir ma dos com os pa -
í ses do NAFTA, se pa ra da men te, e com a União Eu ro -
péia. A po si ção do Bra sil tem sido a de que o
MERCOSUL está ana li san do a pro pos ta is ra e len se à
luz das pri o ri da des da agen da de ne go ci a ções do blo -
co eco nô mi co re gi o nal.

Os prin ci pa is pro du tos ex por ta dos pelo Bra sil
são: fios e tu bos de co bre, car ne bo vi na, café, pro du -
tos quí mi cos, mo to com pres so res, ar te fa tos de jo a lhe -
ria, ma de i ra, fumo e pa péis. Os prin ci pa is pro du tos
im por ta dos de Isra el são: clo re tos de po tás sio, su per -
fos fa tos, fos fa to de cál cio, ál co o is , apa re lhos para te -
le co mu ni ca ção, pla que tas e pas ti lhas ce râ mi cas,
adu bos, apa re lhos e sis te mas de ir ri ga ção, se men tes, 
câ ma ras gama e apa re lhos de to mo gra fia com pu ta -
do ri za da.

No dia 7 de ja ne i ro de 2002 a em pre sa is ra e len -
se Elbit Systems anun ci ou ter fe cha do con tra to para
for ne cer, ao lon go dos pró xi mos qua tro anos, equi pa -
men tos de aviô ni ca para os aviões AMX da FAB, no
va lor de US$80 mi lhões. Em ju lho de 2001 a Elbit
Systems ad qui riu, por US$2,3 mi lhões, 60% da Ae ro -
e le trô ni ca, de Por to Ale gre. Vale re cor dar que em ja -
ne i ro de 2001 a Elbit, em con jun to com a Ae ro e le trô -
ni ca e a EMBRAER, as si na ram con tra to, num va lor
su pe ri or a US$200 mi lhões, para a mo der ni za ção dos 
ja tos F-5 da FAB.
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Em ofí cio, de 24 de abril de 2002, re ce bi do da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
(CREDN) da Câ ma ra dos De pu ta dos e di ri gi do ao Se -
nhor Mi nis tro do Esta do, o Pre si den te da Co mis são,
De pu ta do Aldo Re be lo, in for ma da apro va ção de re -
que ri men to de au to ria do De pu ta do Luiz Car los Ha uly 
no sen ti do de que “a Co mis são ma ni fes te ao Mi nis té -
rio da De fe sa ser con trá ria à ce le bra ção do con tra to
para mo der ni za ção de aviões (ad qui ri dos da Su í ça)
por con sór cio em pre sa ri al bra si le i ro/is ra e len se en -
quan to per sis tir o es ta do de be li ge rân cia de Isra el
com a Au to ri da de Pa les ti na”.

III. Po lí ti ca in ter na

Anel Sha ron, ele i to Pri me i ro-Mi nis tro em 6 de
fe ve re i ro de 2001 (62,5% dos vo tos, con tra 57,4
para Ehud Ba rak) con vi dou os tra ba lhis tas a in te gra -
rem uma co a li zão go ver na men tal para en fren tar a
cri se por que pas sa o país, so bre tu do no que diz
res pe i to ao re la ci o na men to com os pa les ti nos. Após
in ten sas ne go ci a ções, o Co mi tê Cen tral do Par ti do
Tra ba lhis ta de ci diu apro var a for ma ção de um go -
ver no de uni da de na ci o nal. A base para o acor do
te ria sido a con di ção de que os tra ba lhis tas fi ca ri am
com duas das prin ci pa is pas tas do novo go ver no:
De fe sa (Ben ya min Ben E li e zer) e Ne gó ci os
Estran ge i ros (Shi mon Pe res). O ofe re ci men to de 7 
Pas tas aos Tra ba lhis tas (o Li kud fi cou com 9) ga ran -
tiu o equi lí brio en tre os dois prin ci pa is par ti dos na
am pla co a li zão, que é in te gra da ain da pelo Shas,
União Na ci o nal, Yis ra el Ba ali yah, Uma Na ção, New
Way (re cém-for ma do, da par la men tar Da lia Ra -
bin-Pe le sof, egres sa do par ti do de Cen tro, re cém
dis sol vi do). Fora da co a li zão per ma ne ce ram o Na ti o -
nal Re li gi ous Party, o Ges her, de Da vid Levy, e o
Uni ted To rah Ju da ism (as que na zi ta), to dos con si de -
ra dos ali a dos na tu ra is de Sha ron. Na opo si ção fi gu -
ram o Me retz, o Shi nui, par ti do anti-re li gi o so, e os
par ti dos ára bes – Ha dash, Ba lad, Opção De mo crá ti -
ca e He rud (Li ber da de).

Em maio de 2002, em de ci são con si de ra da das
mais ou sa das no pla no in ter no da po lí ti ca is ra e len se,
O Pri me i ro-Mi nis tro Anel Sha ron, ao en fren tar a mais
sé ria cri se po lí ti ca des de o iní cio do atu al Go ver no,
de mi tiu os cin co Mi nis tros dos par ti do SHAS (Par ti do
Se far di ta dos Gu ar diões da To rah) e dois Vice-Mi nis -
tros do UTJ. O es to pim da cri se foi a vo ta ção de pa co -
te eco nô mi co (pro gra ma de emer gên cia eco nô mi ca)

com cor tes drás ti cos em di ver sos se to res com vis tas
a ad mi nis trar a sé ria cri se eco nô mi ca que as so la o
país des de o iní cio da atu al in ti fa da. No ci ta do pa co te,
o Go ver no pro pôs um cor te de 25% no au xí lio a fa mí li -
as nu me ro sas cu jos che fes não ser vem o exér ci to,
em par ti cu lar aque las de ju de us ul tra or to do xos, que
são isen tos de obri ga ções mi li ta res por mo ti vos re li gi -
o sos. Os 17 de pu ta dos do SHAS vo ta ram con tra o
pro je to, con tri bu in do, as sim, para a sua re je i ção por
uma pe que na mar gem de vo tos (47 con tra e 44 a fa -
vor). Indig na do com a der ro ta ines pe ra da, Sha ron re -
a giu de ime di a to ex clu in do os ci ta dos par ti dos da co -
a li zão go ver na men tal. Num se gun do mo men to, ao re -
a pre sen tar o pro je to o Go ver no lo grou sua apro va ção
por am pla mar gem de vo tos (65 a fa vor e 26 con tra),
numa ma no bra bem su ce di da jun to aos de ma is par ti -
dos da co a li zão go ver na men tal.

DOP, 24-5-2002

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal)

MENSAGEM Nº 286, DE 2002
(Nº 797/2002, na ori gem)

Se nho res mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de V. Exas. a
es co lha, que de se jo fa zer, do Sr. João Gu al ber to Mar -
ques Por to Jú ni or, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Cin -
ga pu ra.

Os mé ri tos do Emba i xa dor João Gu al ber to Mar -
ques Por to Jú ni or, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 303/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2002

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -
ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men -
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to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 
57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu -
bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Sr. João Gu al ber to
Mar ques Por to Jú ni or, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer 
o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
de Cin ga pu ra.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e cur ri cul lum vi tae do Emba i xa dor
João Gu al ber to Mar ques Por to Jú ni or que, jun ta men -
te com a men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.
Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE JOÃO
GUALBERTO MARQUES PORTO JÚNIOR

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro/RJ, 15 de ou tu bro de
1938. Fi lho de João Gu al ber to Mar ques Por to e Ma -
non Drum mond Mar ques Por to. Ca sa do com a Se -
nho ra Andréa Mo re i ra Du que Mar ques Por to. CPCD, 
IRBr,1964/65. Cur sos de pós-gra du a ção em Eco no -
mia Inter na ci o nal e Ciên cia Po lí ti ca, Ge or ge Was -
hing ton Uni ver sity, 1969/70. IV CAE, IRBr, 1981.

CPF: 07508603400
CI nº 1973 MRE

Pro fes sor de Prá ti ca Di plo má ti ca II – Se tor Eco nô mi -
co, “Ne go ci a ções Eco nô mi cas Mul ti la te ra is”, CAD,
1975. Pro fes sor de Prá ti ca Di plo má ti ca – Se tor Eco -
nô mi co, “Empre sas Trans na ci o na is”, Está gio Pro fis -
si o na li zan te do Con cur so Di re to do IRBr, 1976.
Pa les tran te do CPCD, IRBr, em Ne go ci a ção e Di plo -
ma cia Eco nô mi ca Mul ti la te ral, Cor po ra ções Trans -
na ci o na is, Co mu ni da des Eu ro péi as e GATT,
1976/79; Esco la Su pe ri or de Gu er ra, em Orga ni za -
ções Inter na ci o na is, 1967; Esco la Su pe ri or de Gu er -
ra Na val, em Gru pa men tos de Inte gra ção Eco nô mi -
ca Re gi o nal, 1977/79. Con fe ren cis ta em Inten si fi ca -
ção das Re la ções Eco nô mi cas e Co mer ci a is Bra -
sil-Co mu ni da des Eu ro péi as, Se mi ná rio Fran co-Bra -
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si le i ras, Cen tre d’Enseignement Su pé ri e ur des Affa i -
res, Pa ris, 1982. Pa les tran te em O Pro ces so Eu ro -
peu de Inte gra ção e o Bra sil, Se gun do Ano do
CPCD, 1993; em O Sis te ma Mul ti la te ral de Co mér -
cio, CAD, 1993/94; em Re la ções Co mer ci a is Inter na -
ci o na is, O Sis te ma Mul ti la te ral de Co mér cio e A Ro -
da da Uru guai, Cur so de Aper fe i ço a men to de Di plo -
ma tas Estran ge i ros do IRBr, 1994. Con fe rên cia so -
bre Co mér cio Inter na ci o nal: Orga nis mos Nor ma ti vos 
e Re gu la do res, Cur so de Altos Estu dos de Po lí ti ca e 
Estra té gia e de Esta do Ma i or e Co man do, Esco la
Su pe ri or de Gu er ra, 1994. Orga ni za dor e Pro fes sor
do Cur so so bre Co mér cio Inter na ci o nal, Se gun do
Ano do CPCD, IRBr, 1995.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 17 de fe ve re i ro de 1966.
Se gun do Se cre tá rio, 30 de mar ço de 1969.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 13 de no vem bro
de 1973.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 12 de ju nho de 1978.
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Au xi li ar do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co mer ci al,
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tá rio, 1971/73, Pri me i ro Se cre tá rio, 1973/74.
Be i ru te, Pri me i ro Se cre tá rio, 1974/75.
Mis são Jun to às Co mu ni da des Eu ro péi as, Bru xe las,
Con se lhe i ro, 1979/83. Encar re ga do de Ne gó ci os,
1981.
Ge ne bra, De le ga ção Per ma nen te, Con se lhe i ro,
1983/85.
Lon dres, De le ga ção Per ma nen te jun to aos Orga nis -
mos Inter na ci o na is Eco nô mi cos, Mi nis tro-Con se lhe i -
ro, 1987/90. Encar re ga do de Ne gó ci os, 1988/89/90.
Van cou ver, Côn sul-Ge ral, 1990/92.
Ma ná gua, Emba i xa dor, 1996/1999.
Côn sul-Ge ral em Hong Kong e Ma cau, 1999.

Ne go ci a ções para a Re com po si ção da Lis ta III-Bra -
sil no GATT, Ge ne bra, 1967 (de le ga do).
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II Jun ta de De sen vol vi men to Indus tri al da UNIDO,
Vi e na, 1968 (de le ga do).
Re pre sen tan te Su plen te do Bra sil jun to ao CIES e
ao CIAP, Was hing ton, 1968/70.
VIII e IX Re u niões Extra or di ná ri as Mi nis te ri a is do
CIES, Was hing ton, 1968 e 1969 (de le ga do).
Re u nião da Co mis são Espe ci al e Re u nião Extra or di -
ná ria Mi nis te ri al do CIES, Ca ra cas, 1970
(de le ga do).
I Re u nião Extra or di ná ria da Co mis são Espe ci al de
Con sul ta e Ne go ci a ções do CIES, Was hing ton, 1970 
(de le ga do).
I, II, III e IV Re u niões do Gru po ad hoc de Co mér cio
do CIES, Was hing ton, 1970 (de le ga do).
XIII Re u nião de Con sul ta de Mi nis tros das Re la ções
Exte ri o res da OEA, Was hing ton, 1970
(de le ga do).
Re u niões Ordi ná ri as do Con se lho La ti no-Ame ri ca no 
da Ali an ça para o Pro gres so, Was hing ton,
1968/70 (Re pre sen tan te Su plen te).
Re pre sen tan te su plen te jun to ao GATT e à
UNCTAD, Ge ne bra, 1971/74.
V Jun ta de De sen vol vi men to Indus tri al, TINIDO, Vi e -
na, 1971 (de le ga do).
I Con fe rên cia Espe ci al Mi nis te ri al, UNIDO, Vi e na,
1971 (de le ga do).
XXVII, XXVIII, XXIX e XXX Ses sões das par tes
Con tra tan tes do GATT, Ge ne bra, 1971/74 (de le ga -
do).
Re u nião Infor mal de Alto Ní vel das par tes Con tra -
tan tes do GATT, Ge ne bra, 1971 (de le ga do).
V e VI Con sul tas Infor ma is en tre Pa í ses Pro du to res
de Mi né rio de Fer ro, Ge ne bra, 1972 e 1973 (de le ga -
do).
II e III Re u niões do Gru po ad hoc da UNCTAD de
Pa í ses Pro du to res de Mi né rio de Fer ro, Ge ne bra,
1972 e 1973 (de le ga do).
I Re u nião do Gru po ad hoc da UNCTAD de Pa í ses
Pro du to res de Mi né rio de Man ga nês, Ge ne bra, 1972 
(de le ga do).
Co mis são do Co dex Ali men ta ri us , Ge ne bra, 1972
(che fe).
Con fe rên cia Ne go ci a do ra das Na ções Uni das so bre
Ca cau, Ge ne bra, 1972 (de le ga do).
III Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Co mér cio
de De sen vol vi men to (UNCTAD), San ti a go, 1972 (de -
le ga do).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho so bre Sub sí di os à
Expor ta ção, Co mi tê de Pro du tos Indus tri a is do
GATT, Ge ne bra, 1973 (de le ga do).

Co mi tê de Pro du tos de Base da FAO, Roma, 1973
(de le ga do).
V e VI Ses sões do Co mi tê de Ma nu fa tu ras da
UNCTAD, Ge ne bra, 1971/74 (de le ga do).
III, IV, V e VI Ses sões do Co mi tê Espe ci al de Pre fe -
rên ci as da UNCTAD, Ge ne bra, 1971/74 (de le ga do).
V Ses são Espe ci al da Jun ta de Co mér cio e De sen -
vol vi men to da UNCTAD, Ge ne bra, 1973 (de le ga do).
X, XI, XII e XIV Ses sões da Jun ta de Co mér cio e
De sen vol vi men to da UNCTAD, Ge ne bra, 1971/74
(de le ga do).
Co mi tê Pre pa ra tó rio do Con se lho do Ca cau e Re u -
nião Pre pa ra tó ria de Co or de na ção, Ge ne bra, 1973
(de le ga do).
X Ses são do Co mi tê do Co dex Ali men ta ri us para
Pro du tos de Ca cau e Cho co la te, La u san ne, 1973
(che fe).

II Ses são da Con fe rên cia Ple ni po ten ciá ria para ne -
go ci ar um Có di go para as Con fe rên ci as de Fre tes,
Ge ne bra, 1974 (de le ga do).
Co mi tê da UNCITRAL so bre uma Lei Inter na ci o nal
para Trans por te de Car ga, Ge ne bra, 1974 (de le ga -
do).
Co or de na dor do Gru po Têx til Bra si le i ro, 1975/78.
Co or de na dor do Gru po Si de rúr gi co Bra si le i ro,
1975/78.
II Re u nião Extra or di ná ria do Con se lho La ti no-Ame ri -
ca no, SELA, Pre pa ra tó ria da IV UNCTAD, Ca ra cas,

1976 (de le ga do).
III Re u nião Mi nis te ri al do Gru po dos “77”, Ma ni la,
1976 (de le ga do).
Re u nião do Co mi tê de Têx te is do GATT para a Re vi -
são do Acor do Mul ti fí bras, Ge ne bra, 1976 (de le ga -
do).
Re u nião de Con fron ta ção de Te ses Bra sil-CEE so -
bre dum ping e sub sí di os nas ex por ta ções bra si le i -
ras de soja e de ri va dos, Bru xe las, 1977 (de le ga do).
VII Re u nião Ordi ná ria da Co mis são Espe ci al de
Con sul ta e Ne go ci a ção do CIES (OEA), so bre o Sis -
te ma Ge ral de Pre fe rên ci as dos EUA, Bu e nos Ai res, 
1977 (de le ga do).
Ne go ci a ção do Acor do Bra sil-CEE so bre o Co mér -
cio de Têx te is, Bru xe las, 1977 (de le ga do).

Ne go ci a ção do Acor do Bra sil-Áus tria so bre o Co -
mér cio de Têx te is, Vi e na, 1978 (sub che fe).
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Con fe rên cia mi nis te ri al do Sis te ma Eco nô mi co La ti -
no-Ame ri ca no (SELA) so bre Re la ções Amé ri ca La ti -
na-CEE, Pun ta del Este, 1978 (sub che fe).
III Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-CEE e Vi si ta
do Vice-Pre si den te da Co mis são das Co mu ni da des
Eu ro péi as ao Bra sil, Bra sí lia, 1979 (de le ga do).
Re ne go ci a ção do Acor do Bra sil-CEE so bre o Co -
mér cio de Têx te is, Bru xe las, 1982 (sub che fe) 
Con fe ren cis ta so bre Inten si fi ca ção das Re la ções
Eco nô mi cas e Co mer ci a is Bra sil-Co mu ni da des Eu -
ro péi as, Se mi ná rio Fran co-Bra si le i ro so bre Inter na -
ci o na li za ção das Empre sas Bra si le i ras, Cen tre
d”Ense ig ne ment Su pé ri e ur des Affa i res, Pa ris,
1982.
Con sul ta Bra sil-CEE so bre a prá ti ca de Dum ping
nas ex por ta ções bra si le i ras de fios de al go dão, Bru -
xe las, 1983 (che fe).
Re pre sen tan te Su plen te jun to ao GATT e à
UNCTAD, Ge ne bra, 1983/85.
XXXIX e XL Ses sões das Par tes Con tra tan tes do
GATT, Ge ne bra, 1983/84 (de le ga do).
Mem bro do Órgão de vi gi lân cia de Têx te is do Acor -
do Inter na ci o nal so bre co mér cio de Têx te is, GATT,
1983 (man da to de 1984).
Work shop dos Pa í ses em De sen vol vi men to Expor -
ta do res de Têx te is, Ge ne bra, 1983/85 (che fe).
III Re u nião do Co mi tê de Têx te is do GATT so bre o
Pro to co lo de Exten são de 1981 do Acor do Mul ti fi -
bras, Ge ne bra, 1983 (che fe).
Work shop dos Pa í ses em De sen vol vi men to Expor -
ta do res de Têx te is, Ka ra chi, 1984 (che fe).
Ses sões do Con se lho de Re pre sen tan tes do GATT,
Ge ne bra, 1983/85 (de le ga do).
Ses sões do Co mi tê de Co mér cio e De sen vol vi men to 
do GATT, Ge ne bra, 1983/85 (che fe).
Ses sões do Co mi tê de Têx te is do GATT, Ge ne bra,
1983/85 (che fe).

Ses sões do Gru po ad hoc so bre Li be ra li za ção do
Co mér cio Inter na ci o nal de Têx te is do Con se lho do
GATT, Ge ne bra, 1983/84 (che fe).
Con sul tas do Pre si den te do Con se lho do GATT so -
bre Sal va guar das, Ge ne bra, 1983/85 (de le ga do).
Con sul tas de Alto Ní vel do Di re tor Ge ral do GATT
so bre a Re ne go ci a ção do Acor do Mul ti fi bras, Ge ne -
bra, 1985/86 (che fe).

Re u nião de Co or de na ção dos Pa í ses em De sen vol -
vi men to Expor ta do res so bre a Re ne go ci a ção do
Acor do Mul ti fi bras, Pe quim, 1986 (che fe).
Re ne go ci a ção do Acor do Bi la te ral de Têx te is Bra -
sil-CEE, Bru xe las, 1986 (che fe).
Re u nião do Co mi tê de Têx te is do GATT para a Ne -
go ci a ção do Acor do Mul ti fi bras, Ge ne bra, 1986
(che fe).
Re pre sen tan te al ter no jun to às Orga ni za ções de
Pro du tos de Base em Lon dres, à Orga ni za ção Ma rí -
ti ma Inter na ci o nal, aos Gru pos de Estu do so bre Bor -
ra cha e Chum bo e Zin co, e na Co mis são Inter na ci o -
nal da Ba le ia, 1987/90.
Co mis sá rio do Bra sil na Co mis são Inter na ci o nal da
Ba le ia, Lon dres, 1987/90.
3la. à 37a. Ses sões do Con se lho, 55a. à 63a. re u -
niões do Co mi tê Exe cu ti vo da Orga ni za ção Inter na -
ci o nal do Ca cau, Lon dres, 1987/90. (sub che fe).

6a.à 9a. Ses sões do Con se lho, la. à 15a. Ses sões
do Co mi tê Exe cu ti vo do Acor do Inter na ci o nal de
Açú car de 1984, la. à 4a. Ses sões do Con se lho, la. à 
7a. Ses sões do Co mi tê Exe cu ti vo do Acor do Inter -
na ci o nal do Açú car de 1987 (1987/90) (che fe).
Ne go ci a ção do novo Acor do Inter na ci o nal do Açú car 
de 1987, Lon dres (che fe).
107a. à 111a. Ses sões do Con se lho e Ses sões do
Co mi tê Exe cu ti vo do Con se lho Inter na ci o nal do Tri -
go, Lon dres, 1987/88/89/90.
47a. à 51a. Ses sões do Con se lho e 172a. à 193a.
Ses sões da Jun ta Exe cu ti va da Orga ni za ção Inter -
na ci o nal do Café, Lon dres, 1987/90.
58a. à 63a. Ses sões do Con se lho, 14a. e l5a. Ses -
sões Extra or di ná ri as do Con se lho e 15a. e 16a.
Assem bléi as da Orga ni za ção Ma rí ti ma Inter na ci o -
nal, Lon dres, 1987/88/89/90 (sub che fe).
39a., 40a. e 41a. Re u niões Anu a is (Bour ne mouth,
Auck land e San Di e go) da Co mis são Inter na ci o nal
da Ba le ia, 1987/88/89 (Co mis sá rio).
Con fe rên cia Inter na ci o nal para Pre ser va ção da Ca -
ma da de Ozô nio, Lon dres, mar ço de 1989 (sub che -
fe).
Vice-Ne go ci a dor Prin ci pal do Bra sil na Ro da da Uru -
guai de Ne go ci a ções Mul ti la te ra is do GATT, Ge ne -
bra, 1992/93.
I e II Re u niões Con jun tas de Alto Ní vel Gru po do
Rio-CEE, em ma té ria de co mér cio, Bru xe las,
1992/93 (sub che fe).
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Au diên cia Pú bli ca na Co mis são de Re la ções Eco nô -
mi cas Exter nas do Par la men to Eu ro peu ao Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Pro fes sor Fer -
nan do Hen ri que Car do so, Bru xe las, 1993 (acom pa -
nhan te).
XII Ses são do Con se lho da Orga ni za ção Inter na ci o -
nal do Açú car, 1992 (che fe).

Re u nião Infor mal de Alto Ní vel de Con sul ta dos Pa í -
ses La ti no-Ame ri ca nos Pro du to res de Café, São
José, Cos ta Rica, 1992 (che fe).
Ne go ci a ção de Novo Con vê nio Inter na ci o nal de
Café, Re u niões do Gru po Ne go ci a dor e do 
Con se lho da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Café, no -
vem bro de 1992 a abril de 1993, Lon dres, (che fe e
sub che fe).
Vi si ta do Mi nis tro da Indús tria, do Co mér cio e do Tu -
ris mo à Co lôm bia, so bre Po lí ti ca Ca fe e i ra, maio de
1993.
V Ses são Extra or di ná ria das Par tes Con tra tan tes do 
GATT < Ge ne bra, 1993 (de le ga do).
Co mis são Mis ta de Alto Ní vel Bra sil-União Eu ro péia, 
com o Se cre tá rio-Ge ral de Re la ções Exte ri o res,
Bru xe las, mar ço de 1994 (de le ga do).
Con sul tas de Alto Ní vel com o Go ver no da Fran ça,
com o Se cre tá rio Ge ral de Re la ções Exte ri o res, Pa -
ris, mar ço de 1994 (sub che fe).
Re u nião Mi nis te ri al de Mar ra que che, para as si na tu -
ra da Ata Fi nal da Ro da da Uru guai do GATT (de le -
ga do), abril de 1994.
Re u niões Mi nis te ri a is do Gru po de Ca irns, Ge ne bra, 
se tem bro de 1993, Mar ra que che, abril, Mon te vi déu,
maio de 1994, e Ma ni la (sub che fe), maio de 1995.
Vi si tas de Esta do do Pre si den te da Re pú bli ca, Pro -
fes sor Fer nan do Hen ri que Car do so, às Co mu ni da -
des Eu ro péi as, Bél gi ca e Ale ma nha, se tem bro de
1995 (mem bro da co mi ti va) Con sul ta com o Bra sil
no Co mi tê de Ba lan ço de Pa ga men tos da Orga ni za -
ção Mun di al de Co mér cio, Ge ne bra, se tem bro de
1995 (de le ga do).
Re u nião mi nis te ri al de Van cou ver so bre Co mér cio
Inter na ci o nal (de le ga do), no vem bro de 1995.

Co or de na dor do gru po Têx til Bra si le i ro, 1975/79 e
85/86.
Co or de na dor do gru po Si de rúr gi co Bra si le i ro,
1975/79 e 85/86.

III Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil–CEE e Vi si ta
do Pre si den te da Co mis são das Co mu ni da des Eu ro -
péi as ao Bra sil, Bra sí lia, 1979 (de le ga do).
Con sul tas Bi la te ra is so bre a ges tão do Acor do so bre 
Co mér cio de Pro du tos Si de rúr gi cos Bra sil– EUA,
Bra sí lia, 1985/86 (che fe).
Ne go ci a ção do Acor do so bre Co mér cio de Aços
Espe ci a is Bra sil-EUA, Bra sí lia, 1986 (che fe).
Con sul tas bi la te ra is com os EUA so bre a po lí ti ca
bra si le i ra de pro du tos far ma cêu ti cos e de quí mi ca
fina, Bra sí lia, 1986 (che fe).
Re ne go ci a ção do acor do so bre Co mér cio de Têx te is 
Bra sil-Ca na dá, Bra sí lia, 1986 (che fe).
Con sul tas bi la te ra is com os EUA so bre po lí ti ca bra -
si le i ra de ci ne ma e ví deo, Bra sí lia, 1987 (che fe).
Co or de na dor dos Gru pos Inter mi nis te ri a is so bre
Bens, Ser vi ços e Pro pri e da de Inte lec tu al, para a
pre pa ra ção das po si ções bra si le i ras na Ro da da Uru -
guai, 1992/93.
Con sul tas in ter mi nis te ri a is de alto ní vel para re vi são
das po si ções bra si le i ras na Ro da da Uru guai, ju nho
de 1993.
Vi si tas de Esta do do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so às Co mu ni da des Eu ro péi as, à Bél gi ca e à
Ale ma nha, se tem bro de 1995 (mem bro da co mi ti va).

Con sul ta com o Bra sil no Co mi tê de Ba lan ça de Pa -
ga men tos da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, se -
tem bro de 1995 (de le ga do).

O Bra sil e as Co mu ni da des Eu ro péi as – Dis cus são
de uma par ce ria ne ces sá ria, tese do Cur so de Altos
Estu dos do MRE, Insti tu to de Pes qui sa das Re la -
ções Inter na ci o na is (IPRI), 1988.
Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, maio de
1993, Grã-Cruz, 1998.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré, Ma ri nha do Bra sil,
de zem bro de 1993.

Ordem do Mé ri to Na val, Gran de Ofi ci al, ju nho de
1994.

Ordem do Mérito da República Alemã, Grande Oficial, 
setembro de 1995.
Ordem Na ci o nal da Côte d’Ivoire, Gran de Ofi ci al,
mar ço de 1996.

Ordem José de Marcoleta, Nicarágua, janeiro de
1999.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.
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1.Da dos Bá si cos

Nome ofi ci al: Re pú bli ca de Cin ga pu ra
Superfície:626,4 Km²
População (2001): 4,1 milhões
Língua oficial: Malaio
Capital:Cingapura
Sistema político: República Parlamentarista
Che fe de Esta do: Pre si den te S. R. Nat han 
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Mi nis tro Goh Chok
Tong
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: Pro fes sor
Shun mu gan Ja ya ku mar
Mo e da:Dó lar de Cin ga pu ra
PIB (2001): US$85,6 bi lhões
PIR “per ca pi ta” (2001): US$ 20.122
Cres ci men to real do PIB (2001): -2,0%
Infla ção (2001): 1,0%.
Re ser vas Inter na ci o na is (2001): US$ 76,5 bi lhões.
Dí vi da Exter na To tal (2001): US$8,3 bi lhões.
Co mér cio ex te ri or:Expor ta ções (2001) US$119.5
bi lhões im por ta ções (2001) – US$103,7 bi lhões
Inter câm bio co mer ci al (2001) = US$223,2 bi lhões
Prin ci pa is pro du tos ex por ta dos (2001):má qui nas
e equi pa men tos, com bus tí ve is mi ne ra is e car vão,
pro du tos quí mi cos e pro du tos ma nu fa tu ra dos.
Prin ci pa is pro du tos im por ta dos (2001): má qui nas 
e equi pa men tos, com bus tí ve is mi ne ra is, pro du tos
ma nu fa tu ra dos e pro du tos quí mi cos.
Prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is (2001): Ma lá sia,
Esta dos Uni dos, Hong Kong, Ja pão, Ta i wan, Ta i lân -
dia e Chi na.

2.Tra ços His tó ri cos Ge ra is

O atu al ter ri tó rio de Cin ga pu ra já re pre sen tou
pal co de dis pu tas de in fluên ci as ter ri to ri a is e ma rí ti -
mas en tre o re i no do Sião e o im pé rio Ma ja pa hit, de
Java. O re i no de Ma la ca aca bou do mi nan do a ilha.
Des sa épo ca data a is la mi za ção do ar qui pé la go, an -
tes pre do mi nan te men te sob a in fluên cia bu dis ta ou
hin du ís ta

Em 1511, os por tu gue ses to mam Ma la ca e, em
1587, des tro em for ti fi ca ções ma la i as em Jo hor Lama
– ao nor te do es tre i to que se pa ra a Ma lá sia de Cin ga -
pu ra. Fi nal men te, em 1613, ain da an tes de se rem ex -
pul sas pe los ho lan de ses, for ças por tu gue sas põem
fogo no pos to es ta be le ci do pe los ma la i os na em bo ca -
du ra do rio Cin ga pu ra. Du ran te os dois sé cu los sub -
se qüen tes, Cin ga pu ra se to mou pos to de co mér cio de 
pi ra tas, que ata ca vam os bar cos oci den ta is como for -
ma de re sis tên cia ao do mí nio ex ter no.

Em 1819, Sir Stan ford Raf fles fun dou uma fe i to -
ria na ilha em nome das Índi as Ori en ta is, com o ob je ti -
vo de con tra ba lan çar a pre sen ça da Ho lan da. No ou -
tro lado do es tre i to de Ma la ca, apro ve i tan do a ex cep -
ci o nal po si ção es tra té gi ca da ilha, até 1867, per ma -
ne ceu Cin ga pu ra sob o con tro le bri tâ ni co, a exem plo
das fe i to ri as de Ma la ca e Pe neng. Na que la data, a
ilha se tor nou, ofi ci al men te, co lô nia da Co roa Bri tâ ni -
ca e já en tão de sem pe nha va pa pel im por tan te, no
con cer to do im pé rio, como por to e en tre pos to co mer -
ci al e como for ti fi ca ção es tra té gi ca es sen ci al à de fe sa 
do es tre i to de Ma la ca – a úni ca via de co mu ni ca ção
en tre os oce a nos Pa cí fi co e Índi co – e, con se qüen te -
men te, dos do mí ni os da Índia, Aus trá lia e Nova Ze lân -
dia.

Esse pa pel, Cin ga pu ra o de sem pe nhou até fe -
ve re i ro de 1942, quan do a for ta le za, con si de ra da até
en tão como inex pug ná vel em face a as sal tos vin dos
do mar, caiu sem ma i or re sis tên cia nas mãos do exér -
ci to ni pô ni co. Em 1945, vol tou Cin ga pu ra ao do mí nio
bri tâ ni co, mas já en tão pro fun da men te trans for ma da
em seus as pec tos po lí ti co, so ci al e eco nô mi co. Em
1959, por for ça des sas cir cuns tân ci as, pas sou a co lô -
nia a au to go ver nar-se, sem rup tu ra dos vín cu los com
a Co roa.

Em se tem bro de 1963, cons ti tu iu-se a Fe de ra -
ção da Ma lá sia, fa zen do Cin ga pu ra par te do novo
Esta do so be ra no. A união foi efê me ra. Du ran te os
dois anos que se se gui ram à for ma ção do novo Esta -
do, Cin ga pu ra foi sa cu di da por con fli tos so ci a is e po lí -
ti cos que a le va ram a se pa rar-se da Fe de ra ção e
cons ti tu ir-se em re pú bli ca in de pen den te, den tro do
con cer to da Co mu ni da de Bri tâ ni ca de Na ções.

3.Organização Política do Estado
Cin ga pu ra é uma re pú bli ca par la men ta ris ta,

com um pre si den te ele i to como che fe de Esta do. O
man da to pre si den ci al é de 6 anos, con quis ta do por
meio de ele i ções di re tas e uni ver sa is. O Ga bi ne te
com pre en de o Pri me i ro-Mi nis tro e 15 Mi nis tros.

O Par la men to, uni ca me ral, com man da to de até
cin co anos, é com pos to de 81 mem bros. 21 mem bros
do Par la men to pro vêm de dis tri tos ele i to ra is re pre -
sen ta dos in di vi du al men te e 60 pro vêm de dis tri tos
ele i to ra is re pre sen ta dos por qua tro mem bros cada
(“Group Re pre sen ta ti on Cons ti tu en ci es”, GRC). Por
meio das GRC as se gu ra-se a re pre sen ta ti vi da de das
co mu ni da des ma la ia, in di a na e de ou tras mi no ri as
me nos ex pres si vas. Nove GRC têm pelo me nos um
mem bro re pre sen tan do a co mu ni da de ma la ia e seis
GRs têm pelo me nos um mem bro re pre sen tan do a
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co mu ni da de in di a na. O Par la men to re ú ne-se pe ri o di -
ca men te, se guin do con vo ca ção do Exe cu ti vo.

O Con se lho Pre si den ci al para os Di re i tos das
Mi no ri as (CPDM) con sis te de um Pre si den te e 14
mem bros, to dos de sig na dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca. Sal vo al gu mas ex ce ções, toda a le gis la ção
apro va da pelo Par la men to deve pas sar pelo CPDM
an tes de re ce ber a san ção pre si den ci al. O CPDM tem 
a fun ção es pe cí fi ca de se pro nun ci ar so bre qual quer
le gis la ção cuja apli ca ção prá ti ca pos sa fe rir, ou be ne -
fi ci ar in de vi da men te, di re i tos co mu ni tá ri os, ra ci a is ou
con fes si o na is.

O Po der Ju di ciá rio é re pre sen ta do pela Cor te
Su pre ma e pe las Cor tes Su bor di na das. Sua so be ra -
nia é as se gu ra da pela Cons ti tu i ção.

4. Po lí ti ca Inter na

A po lí ti ca na ci o nal tem sido do mi na da pelo
Par ti do da Ação Po pu lar (PAP) des de 1959. Nes te
ano, Lee Kuan Yew é ele i to Pri me i ro-Mi nis tro, per -
ma ne cen do no po der até 1990.

Nas ele i ções de 1990, Goh Chok Tong subs ti tui
Lee Kuan Yew como Pri me i ro-Mi nis tro. De mons tran -
do aver são à rí gi da cen su ra vi gen te no país, Goh
Chok Tong pro cu ra im ple men tar pro ces so de li be ra li -
za ção so ci al, mas este não se sus ten ta ao lon go do
tem po.

No ple i to de 1997, o Par ti do da Ação Po pu lar re -
ce be 65% dos vo tos, O Go ver no pas sa a ser acu sa do
de ven cer ele i ções a par tir de me di das que ga ran tem
a re no va ção dos con tra tos de mo ra dia – o po der pú -
bli co alu ga ca sas para gran de par ce la da po pu la ção.
Sub se qüen te men te às ele i ções, o Go ver no pas sa a
apre sen tar ca u te la e es pe ci al aten ção so bre as con -
se qüên ci as da cri se asiá ti ca no país. Nes se sen ti do,
em 1998, o fi lho mais novo de Lee Kuan Yew, Lee Hsi -
en Lo ong, as su me a ad mi nis tra ção da Au to ri da de
Mo ne tá ria de Cin ga pu ra e ini cia re for mas es tru tu ra is
no se tor fi nan ce i ro do país.

O atu al Che fe de Esta do, Pre si den te S. R. Nat -
han, foi ele i to por co mi tê go ver na men tal em 1999,
após a des qua li fi ca ção de ou tros po ten ci a is can di da -
tos, como o ex-Pre si den te Ong Teng Che ong.

5. Po lí ti ca Exter na

Cin ga pu ra pro cu ra pro je tar seu re la ci o na men to 
eco nô mi co e po lí ti co às mais va ri a das e dis tan tes
áre as do mun do. Atri bu in do-se a si pró pria o ró tu lo
de “ci da de glo bal”, pro cu ra tam bém Cin ga pu ra afir -
mar-se como um dos pon tos fo ca is da eco no mia
glo ba li za da.

Cin ga pu ra apre sen ta re la ci o na men to de li ca do 
com seu vi zi nho mais pró xi mo, a Ma lá sia. A de pen -
dên cia cin ga pu re a na de água e a per mis são para a
uti li za ção do es pa ço aé reo ma la io por aviões de
Cin ga pu ra de mons tram ser as ma i o res ques tões a
se rem di plo ma ti ca men te tra ta das en tre os dois pa í -
ses.

As re la ções po lí ti cas com a Indo né sia são tra di -
ci o nal men te ins tá ve is. Após o com ple to rom pi men to
bi la te ral na dé ca da de 1960, al ter na ram-se, ao lon go
dos anos, mo men tos de co o pe ra ção e hos ti li da de nas 
re la ções po lí ti co e co nô mi cas com aque le país. No ini -
cio de 2001, es for ços de co o pe ra ção no for ne ci men to 
de gás têm sido im ple men ta dos no sen ti do de re a tar o 
re la ci o na men to di plo má ti co com a Indo né sia.

Cin ga pu ra atri bui, no en tan to, gran de pri o ri da de 
à con du ção de suas re la ções po lí ti co-eco nô mi cas
com os par ce i ros da ASEAN. e vem per se guin do ma i -
or li be ra ção co mer ci al no seio da AFTA (ASEAN Free
Tra de Area). Sua po si ção em face do Fó rum de Co o -
pe ra ção Ásia Pa ci fi co (APEC) tem-se ori en ta do pelo
prag ma tis mo e sido co men ta da pe las au to ri da des go -
ver na men ta is com re ser va do oti mis mo, evi tan do, pru -
den te men te, ma ni fes ta ções so bre te mas mais po lê -
mi cos da Asso ci a ção que pos sam fe rir sus ce ti bi li da -
des de pa í ses vi zi nhos.

6. Eco no mia

A Ci da de-Esta do, a des pe i to de suas re du zi -
das di men sões ter ri to ri al e po pu la ci o nal, é a mais di -
nâ mi ca eco no mia da re gião. O vo lu me de seu co -
mér cio in ter na ci o nal, bas tan te equi li bra do en tre im -
por ta ções e ex por ta ções, ul tra pas sa os US$200 bi -
lhões em 2001, si tu an do-a como uma das na ções
de ma i or den si da de co mer ci al do pla ne ta. Eco no mia 
cen tra da no co mér cio ex te ri or, o país as su me cres -
cen te im por tân cia como en tre pos to co mer ci al para o 
con jun to dos pa í ses da Ásia do Les te.

Cin ga pu ra re gis trou cres ci men to de cer ca de
8-9% ao ano en tre 1995 e 1997. Com a cri se asiá ti ca,
a taxa de cres ci men to re cu ou para 0,4% em 1998,
mas já no ano se guin te a eco no mia vol tou a cres cer e, 
em 2000, avan çou 10%. Con tu do, como con se qüên -
cia de for te de sa ce le ra ção da eco no mia mun di al, a
eco no mia re cu ou cer ca de 2% em 2001.

As prin ci pa is ati vi da des eco nô mi cas são o re fi -
no de pe tró leo, ele trô ni ca, equi pa men to para a in dús -
tria pe tro lí fe ra (a Pe tro bras está cons tru in do pla ta for -
mas em Cin ga pu ra), bor ra cha, ali men ta ção, es ta le i -
ros, ser vi ços fi nan ce i ros, en tre pos ta gem e bi o tec no -
lo gia.
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7. Re la ções Bi la te ra is

As re la ções en tre Bra sil e Cin ga pu ra no pla no
po lí ti co sem pre se pa u ta ram pela cor di a li da de e
pela iden ti da de de pon tos-de-vis ta, com pou cas di -
fe ren ças subs tan ti vas, no to can te a uma ex ten sa
gama de ques tões in ter na ci o na is. Expe ri men ta ram
sen sí vel ele va ção de pa ta mar em pe río do re cen te,
es pe ci al men te após a vi si ta ofi ci al do Pri me i ro-Mi -
nis tro Goh Chok Tong ao Bra sil em se tem bro de
2000, se gui da pela vi si ta do Mi nis tro do Co mér cio e
da Indús tria Ge or ge Yeo em fins de abril de 2001.
Não obs tan te, as re la ções en tre os dois pa í ses ain -
da se ca rac te ri zam por re la ti vo dis tan ci a men to, res -
sen tin do-se da au sên cia de con ta tos di re tos mais in -
ten sos e tro cas de vi si tas mais fre qüen tes em to dos
os ní ve is. Para isso con ti nua a pe sar, além de ou tros 
fa to res, a ine xis tên cia de re pre sen ta ção cin ga pu ren -
se re si den te no Bra sil ou em qual quer ou tra par te da 
Amé ri ca La ti na.

A pri me i ra vi si ta de alto ní vel de au to ri da de bra -
si le i ra a Cin ga pu ra, com a ida do en tão Chan ce ler
Luiz Fe li pe Lam pre ia, re a li zou-se em 1997. Do lado
cin ga pu ren se, além do PM Goh Chok Tong em 2000,
vi si ta ram o Bra sil em pe río do re cen te os Mi nis tros dos 
Ne gó ci os Estran ge i ros (duas ve zes), Co mér cio e
Indús tria (duas ve zes) e Meio Ambi en te, além de mis -
sões co mer ci a is che fi a das pelo “Tra de De ve lop ment
Bo ard” (TDB).

No pla no téc ni co, a tro ca de vi si tas de au to ri da -
des de con tro le sa ni tá rio dos dois pa í ses nos úl ti mos
dois anos per mi tiu a dis cus são de pos sí ve is ar ran jos
for ma is de co o pe ra ção bi la te ral no se tor de pro du tos
de ori gem ani mal. Con tri bu í ram, no en tan to, para um
re la ci o na men to mais es tre i to e flu i do em um dos se to -
res mais im por tan tes e di nâ mi cos do in ter câm bio
eco nô mi co bi la te ral, de mons tran do a con ve niên cia
de con ta tos di re tos e ação efe ti va no pla no prá ti co
para a in ten si fi ca ção das re la ções em qual quer cam -
po.

O in te res se de Cin ga pu ra na in ten si fi ca ção das
re la ções bi la te ra is re fle te uma cres cen te con fi an ça,
nos me i os go ver na men ta is e em pre sa ri a is da que le
país, na es ta bi li da de po lí ti co-ins ti tu ci o nal e no de -
sem pe nho atu al e fu tu ro da eco no mia do Bra sil, ten -
do-se tra du zi do con cre ta men te, em tem pos re cen tes, 
em in ves ti men tos em se to res es tra té gi cos da in dús -
tria e in fra-es tru tu ra bra si le i ras.

Inter câm bio Eco nô mi co-Co mer ci al

Se gun do as in for ma ções es ta tís ti cas di vul ga -
das pela SECEX/MDIC, Cin ga pu ra é um dos três

mais im por tan tes des ti nos das ex por ta ções bra si le i -
ras para o Su des te asiá ti co, al ter nan do-se com
Indo né sia e Ta i lân dia, aos qua is se gue-se ime di a ta -
men te a Ma lá sia. As ex por ta ções FOB do Bra sil
para es ses pa í ses si tu a ram-se em US$250 a 300
mi lhões anu a is nos me lho res anos re cen tes, re pre -
sen tan do cada um de les, por tan to, em tor no de
0,5% das ex por ta ções to ta is bra si le i ras.

Para Cin ga pu ra, con for me os da dos do “Tra de
De ve lop ment Bo ard” (TDB) em mo e da lo cal, o Bra sil é 
o ter ce i ro mer ca do mais im por tan te na Amé ri ca La ti -
na, de po is do Pa na má e do Mé xi co, mas ab sor ven do
ape nas 0,2% das ex por ta ções to ta is cin ga pu ren ses.
Em ter mos de in ter câm bio bi la te ral to tal, o Bra sil é o
37º par ce i ro co mer ci al mais im por tan te de Cin ga pu ra
no mun do, re pre sen tan do as tro cas bi la te ra is cer ca
de 0,25% do co mér cio ex te ri or glo bal da que le país,
que atin giu va lor equi va len te a US$250 bi lhões no
ano 2000.

A cri se de 1997 teve con se qüên ci as em sen ti -
dos opos tos para as re la ções eco nô mi co-co mer ci a is
en tre os dois pa í ses. Por um lado, o in ter câm bio co -
mer ci al bi la te ral no pe río do 1997-2001 es ta ci o nou em 
tomo de US$550 mi lhões nos dois sen ti dos, não po -
den do re cu pe rar o de sem pe nho ve ri fi ca do nos dois
pe río dos de cin co anos an te ri o res, nos qua is as tro -
cas bi la te ra is to ta is apre sen ta ram no tá vel di na mis mo: 
cres ci men to de 160% no pe río do 1992-1996, atin gin -
do o va lor anu al má xi mo de cer ca de US$800 mi lhões 
em 1996, con tra US$300 mi lhões em 1992; cres ci -
men to de 120% no pe río do an te ri or, de US$145 mi -
lhões em 1987 para US$320 mi lhões em 1991. Por
ou tro lado, a cri se asiá ti ca, si na li zan do a es tag na ção
da co o pe ra ção in tra-ASEAN e os ris cos de uma de -
pen dên cia ex ces si va com re la ção aos vi zi nhos mais
pró xi mos, con tri bu iu para es ti mu lar em Cin ga pu ra a
bus ca de op ções de par ce ria eco nô mi ca e de in ves ti -
men tos em re giões além do Les te Asiá ti co, en tre elas
a Amé ri ca La ti na e so bre tu do no Bra sil e no Mé xi co.

A pa u ta de im por ta ção de pro du tos bra si le i ros
por Cin ga pu ra re la ti va a 2001 (qua se 600 itens adu a -
ne i ros) con tém 41 itens com va lor aci ma de US$1,0
mi lhão, con tra so men te 28 itens em 1999, e 18 itens
aci ma de US$5,0 mi lhões, con tra 10 em 1999, me lho -
ra con si de rá vel em dois anos. Qu a li ta ti va men te, as
im por ta ções cin ga pu ren ses pro ve ni en tes do Bra sil
con ti nu am con cen tra das em pro du tos agro pe cuá ri os
(açú car em bru to, car nes de fran go e bo vi na, cou ros e 
pe les, fumo, café, suco de la ran ja, com cer ca de 46%
do va lor to tal em 2001), me ta is e mi ne ra is (aço e ní -
quel em bru to, óleo com bus tí vel, com 26%) e al guns
ma nu fa tu ra dos e se mi ma nu fa tu ra dos (pa pel e ce lu lo -
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se, pro du tos quí mi cos, tu bos de aço, pe ças e aces só -
ri os para ve í cu los e ae ro na ves, com 11%).

Nota-se, con tu do, nes ses dois úl ti mos anos,
bem ma i or di ver si fi ca ção da re fe ri da pa u ta, com a in -
clu são, na lis ta de 100 prin ci pa is pro du tos bra si le i ros
im por ta dos, de uma gama de no vos itens com va lo res 
já sig ni fi ca ti vos (es pe ci a ri as, fru tas fres cas, cal ça dos, 
ma nu fa tu ras de ma de i ra, gra ni tos e már mo res, mó ve -
is hos pi ta la res, pro du tos far ma cêu ti cos, apa re lhos
elé tri cos). Além des ses, re gis tram-se como “ou tros”
uma lis ta de cer ca de 500 itens de se to res di ver sos
(subs tân ci as e com pos tos quí mi cos, in se ti ci das e fun -
gi ci das, an ti bió ti cos, cho co la tes, fra grân ci as e adi ti -
vos ali men ta res, por exem plo) com va lo res in fe ri o res
a US$350 mil, os qua is re pre sen tam 6% do to tal im -
por ta do do Bra sil em 2001 (US$30 mi lhões), de mons -
tran do o po ten ci al, ain da por ex plo rar, de ex pan são
do mer ca do para pro du tos bra si le i ros não tra di ci o na is 
em Cin ga pu ra.

As ex por ta ções de Cin ga pu ra para o Bra sil (in -
clu si ve re ex por ta ções) tam bém per de ram em di na -
mis mo en tre os dois pe río dos con si de ra dos, re cu an -
do para US$468 mi lhões em 2001, de US$555 mi -
lhões no ano an te ri or (va lo res má xi mos: US$688 mi -
lhões em 1996 e US$623 mi lhões em 1997, con tra
US$194 mi lhões em 1992). Con ti nu a ram a con cen -
trar-se em 2001, em cer ca de 55% do to tal, em pro du -
tos ele trô ni cos e com po nen tes de equi pa men tos do
se tor de tec no lo gia da in for ma ção e co mu ni ca ções e
de áu dio/ví deo, mas com ma i or di ver si fi ca ção e par ti -
ci pa ção de itens de ma i or va lor agre ga do, como cir cu -
i tos in te gra dos di gi ta is com se mi con du to res de úl ti ma 
ge ra ção (tec no lo gia Mos), cir cu i tos hí bri dos e mi cro -
com pu ta do res. Ga nha ram igual men te em di ver si fi ca -
ção e va lor agre ga do em ou tros seg men tos, como os
de com pos tos quí mi cos, me di ca men tos, fi bras e fi la -
men tos sin té ti cos e pe ças de ves tuá rio, re gis tran -
do-se na pa u ta 75 itens com va lor ex por ta do de mais
de US$1,0 mi lhão (52 em 1999), e 18 itens aci ma de
US$5,0 mi lhões (17 em 1999).

Inves ti men tos

Esti mam-se em tomo de US$400 mi lhões os
in ves ti men tos já re a li za dos no Bra sil por gru pos cin -
ga pu ren ses como NatS te el, Kep pel Fels e
Semb-Corp Ma ri ne Engi ne e ring Ju rong-Sem ba wang 
nos se to res men ci o na dos. A par ti ci pa ção da Kep pel
Fels e da Ju rong Ship yards na re vi ta li za ção de es ta -
le i ros no Esta do do Rio e no es for ço de in ves ti men to 
da Pe tro bras na ex plo ra ção e ex tra ção de pe tró leo
na ba cia de Cam pos já ge rou, em ape nas dois anos, 
con tra tos de cons tru ção ou con ver são de em bar ca -

ções e equi pa men tos de va lor acu mu la do su pe ri or a 
US$400 mi lhões, além da cri a ção de al guns mi lha -
res de em pre gos na orla ma rí ti ma es ta du al.

Do lado bra si le i ro, não obs tan te o fe cha men to
da agên cia do Ban co do Bra sil em Cin ga pu ra em
2000, ve ri fi cou-se nos úl ti mos anos um ra zoá vel in flu -
xo de em pre sas bra si le i ras, já atu an tes ou in te res sa -
das em atu ar no mer ca do re gi o nal, ten do Cin ga pu ra
como base de ope ra ções, a exem plo de um sem-nú -
me ro de em pre sas mul ti na ci o na is atra í das pe los in -
cen ti vos e fa ci li da des ex cep ci o na is ofe re ci dos pelo
Go ver no cin ga pu ren se para o es ta be le ci men to de
cor po ra te he ad quar ters na ilha-es ta do.

As ini ci a ti vas da Embra er e da Pe tro bras – a pri -
me i ra ins ta lou em Cin ga pu ra, em fins de 2000, sua re -
pre sen ta ção para todo o Les te da Ásia (ex ce to Chi na) 
e Oce a nia, en quan to a se gun da, além de man ter pe -
que na equi pe de en ge nha ria ain da en vol vi da em al -
guns pro je tos de equi pa men tos de ex tra ção de pe tró -
leo e gás, abriu um es cri tó rio co mer ci al em Cin ga pu ra 
– pa re cem in di car cla ra men te a dis po si ção de gran -
des em pre sas bra si le i ras de afir mar sua pre sen ça na
re gião a par tir de Cin ga pu ra.

Além des sas, ou tros gru pos e em pre sas bra si le -
i ras de se to res di ver sos con tam com re pre sen ta ção
pró pria em Cin ga pu ra, vá ri as das qua is com a che fia
de bra si le i ros, como Se a ra, Embra co, Bra zil Org, ou
de exe cu ti vos re cru ta dos lo cal men te (Vo to ran tim Hol -
dings, Cia. de Na ve ga ção Nor sul). Algu mas ou tras im -
por tan tes em pre sas con ti nu am re pre sen ta das por
agen tes lo ca is ou re gi o na is, como a Per di gão (prin ci -
pal ex por ta dor de car nes de fran go e su í nos para este 
país), a qual man tém como re pre sen tan te a Ite ro ce an 
Fo ods, em pre sa ne o ze lan de sa aqui es ta be le ci da, en -
quan to Sa dia, ou tro im por tan te ex por ta dor, ain da es -
tu da a pos si bi li da de de ins ta la ção de re pre sen ta ção
pró pria ou de sig na ção de agen tes em Cin ga pu ra.
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MENSAGEM Nº 287, DE 2002
(Nº 819/2002, na ori gem)

Se nho res mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de V. Exas. a
es co lha, que de se jo fa zer, do Sr. Ma u ro Luiz Iec ker Vi -
e i ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo -
ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Con fe de ra ção Hel vé ti ca.
Os mé ri tos do Emba i xa dor Ma u ro Luiz Iec ker Vi e i ra, 
que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho
des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for ma -
ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.
Brasília, 25 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 314/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56 do Re gu la men to de 
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to
nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Sr. Ma u ro Luiz Iec ker Vi e i ra, Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta,
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Con fe de ra ção Hel vé ti ca.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for -
ma ção so bre o país e cur ri cu lum vi tae do Emba i xa -
dor Ma u ro Luiz Iec ker Vi e i ra que, jun ta men te com a
men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te,
Osmar Choh fi, Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das 

Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE MAURO LUIZ
IECKER VIEIRA

Nas ci do em 15 de fe ve re i ro de 1951. Fi lho de Ma u ro 
Vi e i ra e Noê mia Iec ker Vi e i ra. Ba cha rel em Di re i to,
pela Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF), 1973.
Cur so de Pre pa ra ção à Car re i ra Di plo má ti ca do
Insti tu to Rio Bran co/MRE, 1973/1974. “Lo wer Cer ti fi -
ca te in English”, Uni ver si da de de Cam brid ge. “Cer ti -
fi ca te of Pro fi ci ency in English”, Uni ver si da de de Mi -
chi gan, em Ann Har bor. “Cer ti fi ca te of Pro fi ci ency in
English”, Uni ver si da de de Cam brid ge. “Cer ti fi cat
Pra ti que de Lan gue Fran ça i se” – Uni ver si té de
Nancy – Fran ce.
“Di plo mê d’Etudes Fran ça i ses de l’Université de
Nancy – Fran ce.

CPF nº 366501297-04
CI nº 5334-MRE

Ter ce i ro Se cre tá rio, 21 de no vem bro de 1974.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 12 de ju nho de
1978.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 17 de de zem bro
de 1980.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 29 de ju nho de 1987.
Mi nis tro, me re ci men to, 25 de ju nho de 1993.
Emba i xa dor, me re ci men to, 17 de de zem bro de
1999.

Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Fi nan ce i -
ra, 1975/77.
Co or de na dor, Subs ti tu to, da Co or de na do ria de Atos
Inter na ci o na is da Se cre ta ria-Ge ral, 1985.
Asses sor do Se cre tá rio-Ge ral das Re la ções Exte ri o -
res, 1985.
Se cre tá rio de Mo der ni za ção Admi nis tra ti va do Mi -
nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia ,1985
Se cre tá rio-Ge ral Adjun to do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia, 1986/1987.
Se cre tá rio Na ci o nal de Admi nis tra ção do INPS do
Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
1987/1988.
Asses sor do Che fe do De par ta men to Cul tu ral, 1989.
Asses sor do Se cre tá rio-Ge ral das Re la ções Exte ri o -
res, 1992
Intro du tor Di plo má ti co do Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res, 1993/1994
Che fe de Ga bi ne te do Se cre tá rio-Ge ral das Re la -
ções Exte ri o res, 1999/2002.

Was hing ton, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1978.
Was hing ton, Se gun do Se cre tá rio, 1978/80.
Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1980/82.
Montevidéu, ALADI, Primeiro Secretário, 1982/85.
Mé xi co, Con se lhe i ro, 1990/1992.
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Pa ris, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1995/1999.
Ne go ci a ções do Acor do para evi tar a du pla tri bu ta -
ção em ma té ria de im pos tos so bre a ren da com o
Go ver no do Ca na dá, em Otta wa, 1975 (mem bro).

Ne go ci a ções de Re vi são dos Acor dos para evi tar a
du pla tri bu ta ção em ma té ria de im pos tos so bre a
ren da com o Go ver no do Ja pão, em Tó quio e Bra sí -
lia, 1976 (mem bro).
Ne go ci a ções dos Acor dos para evi tar a du pla tri bu -
ta ção em ma té ria de im pos tos so bre a ren da com os 
Go ver nos do Grão-du ca do de Lu xem bur go, 1976
(mem bro); do Ca na dá, Bra sí lia, 1976 (mem bro); da
Itá lia, 
em Bra sí lia, 1976 e em Roma, 1977; Re i no Uni do da 
Grã-Bre ta nha e Irlan da do Nor te, em Bra sí lia, 1976
e em Lon dres, 1977 (mem bro).
Co mis são de Emprés ti mos Exter nos do Ban co Cen -
tral do Bra sil (re pre sen tan te al ter no do MRE).
Assem bléi as Anu a is de Go ver na do res do FMI, BIRD 
e Inter na ti o nal Fi nan ce Cor po ra ti on, Was hing ton,
1978, 1980 e 1981.
Re u niões do Co mi tê da Assem bléia de Go ver na do -
res do BID, Was hing ton, 1978/79 (mem bro), para o
quin to au men to de ca pi tal.
Re u niões do Gru po do Ca ri be para a Co o pe ra ção
no De sen vol vi men to Eco nô mi co, do Ban co Mun di al,
1979/81 (mem bro).
III, IV e V Ro da das de Ne go ci a ções com a Argen ti -
na, Chi le, Mé xi co, Pa ra guai e Uru guai, so bre o Acor -
do de Alcan ce Par ci al nº 26, Mon te vi déu, 1982/83
(de le ga do).
Gru po Ne go ci a dor da Ade qua ção de Acor dos de
Com ple men ta ção Indus tri al à Estru tu ra Ju rí di ca da
ALADI, 1982 (de le ga do).
V e VI Ses sões Extra or di ná ri as da Con fe rên cia de
Ava li a ção e Con ver gên cia dos Pa í ses-Mem bros da
ALADI, 1983 (de le ga do).
Re u niões de Pe ri tos Go ver na men ta is em Pre fe rên -
cia Ta ri fá ria Re gi o nal (PTR) da ALADI, 1983 (de le -
ga do).
Se mi ná rio da ALADI so bre o GATT e os acor dos ne -
go ci a dos no “Tok yo Round”, Mon te vi déu, 1983.
Mem bro da Co mi ti va ofi ci al de Mi nis tros da Ma ri nha, 
Re la ções Exte ri o res e da Ciên cia e Tec no lo gia à
ina u gu ra ção do pri me i ro pe río do de in ver na ção bra -
si le i ra na Antár ti da na Esta ção Co man dan te Fer raz
(Ilha do Rei Ge or ge) em mar ço de 1986.
Mem bro de Co mi ti va do Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia na vi si ta à Re pú bli ca Argen ti na em abril de
1986. Mem bro da Co mi ti va do Mi nis tro da Ciên cia e

Tec no lo gia na vi si ta à Re pú bli ca Fe de ral Ale mã em
ju nho de 1986.
Mem bro da Co mi ti va do Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia na vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca Po pu lar da Chi -
na e ao Ja pão, em ju lho de 1986.
Mem bro da Co mi ti va do Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia na vi si ta ofi ci al a Por tu gal, em se tem bro de
1986.
Mem bro da Co mi ti va do Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia na vi si ta ofi ci al à URSS, em no vem bro de
1986.
Mem bro da Co mi ti va do Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia ao Encer ra men to da II Esco la Bra si le i -
ro-Argen ti na de Infor má ti ca-II EBAI – em Tan dil, Re -
pú bli ca Argen ti na, em fe ve re i ro de 1987.
Mem bro da Co mi ti va do Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia na vi si ta ao La bo ra tó rio de Luz Sín cro ton de 
Da res bury, em War ring ton, no Re i no Uni do, em fe ve -
re i ro de 1987.
Mem bro da De le ga ção do Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia na vi si ta ofi ci al a Por tu gal, em ju lho de 1987.
Che fe da De le ga ção do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al e da Se cre ta ria de Sa ú de do
Esta do do Rio de Ja ne i ro às ne go ci a ções com o Go -
ver no de Cuba para a exe cu ção do pro je to de en sa -
io clí ni co com a subs tân cia “me la ge ni na” no tra ta -
men to do vi ti li go, em Ha va na, em mar ço de 1988.
Mem bro da De le ga ção do Mi nis tro de Esta do da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al na vi si ta ofi ci al à
Re pú bli ca de Cuba, em ju nho de 1988.

Con de co ra ções:

Na ci o na is:
Grã-Cruz da Ordem de Rio Bran co,
Grã-Cruz da Ordem do Mé ri to de Bra sí lia,
Gran de Ofi ci al da Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co,
Co men da dor da Ordem do Mé ri to Na val,
Co men da dor da Ordem do Mé ri to Mi li tar;

Estran ge i ras:
Grã-Cruz da Ordem de Ber nar do O’Higgins do Chi -
le,
Grã-Cruz da Ordem Na ci o nal do Mé ri to da Ro mê -
nia,
Cruz de Ofi ci al da Ordem do Mé ri to da Re pú bli ca da 
Po lô nia,
Gran de Ofi ci al da Ordem de Dan ne brog da Di na -
mar ca,
Ofi ci al da Le gi on d’Honneur da Fran ça.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Ge ral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SUÍÇA

Se tem bro de 2002

Ava li a ção das Re la ções Bi la te ra is
A ex ce lên cia das re la ções en tre Bra sil e Su í ça

vem sen do re a fir ma da pe los cons tan tes con ta tos po lí ti -
cos de alto ní vel e pela for te pre sen ça su í ça na eco no -
mia bra si le i ra. Para o Bra sil, a im por tân cia des se re la ci -
o na men to – cuja ori gem re mon ta à imi gra ção ini ci a da
há mais de 180 anos – de cor re so bre tu do da po si ção da 
Su í ça como um dos prin ci pa is cen tros fi nan ce i ros in ter -
na ci o na is e de seu ex pres si vo es to que de in ves ti men tos 
no País, que se en con tra en tre os dez ma i o res.

Para a Su í ça, o Bra sil re pre sen ta o mais re le -
van te in ter lo cu tor na Amé ri ca La ti na, ocu pan do a po -
si ção de prin ci pal par ce i ro co mer ci al su í ço na re gião
e de prin ci pal des ti na tá rio de seus in ves ti men tos. Cer -
ca de 60% dos in ves ti men tos su í ços na Amé ri ca La ti -
na es tão con cen tra dos no Bra sil. Entre os prin ci pa is
in ves ti do res su í ços no País des ta cam-se os gru pos
Nes tlé, No var tis e Schind ler. Em 2001, a Nes tlé do
Bra sil apre sen tou um lu cro lí qui do de cer ca de USD
200 mi lhões, en quan to a Schind ler (ele va do res) ob te -
ve a ma i or ren ta bi li da de (pa tri mô nio/lu cro lí qui do)
com um ín di ce de 45%, qua se onze pon tos per cen tu -
a is aci ma do se gun do co lo ca do.

No pla no po lí ti co, os con ta tos de alto ní vel têm
pos si bi li ta do uma tro ca de im pres sões am pla e ob je ti -
va so bre os prin ci pa is as pec tos da agen da bi la te ral,
bem como so bre os gran des te mas da atu a li da de in -
ter na ci o nal, O re cen te in gres so da Su í ça na ONU, em 
10 de se tem bro de 2002, de ve rá con tri bu ir para o
apro ve i ta men to de todo o po ten ci al de co o pe ra ção
exis ten te en tre Bra sil e Su í ça nos prin ci pa is fo ros po -
lí ti cos mul ti la te ra is.

Em 1997, o en tão Con se lhe i ro Fe de ral Fla vio
Cot ti re a li zou a pri me i ra vi si ta de um ti tu lar da di plo -
ma cia su í ça ao Bra sil. No ano se guin te, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so vi si tou Ber na, Zu ri que e
Da vos, ten do man ti do im por tan tes con ta tos po lí ti cos
e em pre sa ri a is na que las ci da des. Em ju lho de 1999
re a li zou-se a vi si ta do Mi nis tro da Eco no mia, Indús -
tria, Tra ba lho e Agri cul tu ra, Pas cal Cou che pin, que
che fi ou im por tan te mis são em pre sa ri al e re a fir mou o
in te res se da Su í ça pe las opor tu ni da des que se
abrem no mer ca do bra si le i ro.

O Con se lhe i ro Fe de ral Mo ritz Le u en ber ger, en -
tão Vice-Pre si den te e Mi nis tro do Meio Ambi en te, es -
te ve no Bra sil em ju nho do ano pas sa do, para ina u gu -
rar o even to “Su í ça 2000 – 1º Fes ti val de Ne gó ci os,
Cul tu ra e Tu ris mo”, re a li za do em São Pa u lo e Bra sí lia. 

Essa im por tan te ini ci a ti va teve o mé ri to de pro mo ver – 
no ano do V Cen te ná rio do des co bri men to – a cul tu ra
su í ça no Bra sil e in cen ti var con ta tos em pre sa ri a is de
am bos os la dos.

Em maio de 2001, veio ao Bra sil o Se cre tá rio de
Esta do (Mi nis tro) do Co mér cio Exte ri or, Da vid Syz,
acom pa nha do de uma de le ga ção de cer ca de 16 em -
pre sá ri os, com o ob je ti vo prin ci pal de man ter con ta tos
com au to ri da des do Go ver no Fe de ral e da co mu ni da -
de em pre sa ri al su í ço-bra si le i ra e dar con ti nu i da de aos
re sul ta dos al can ça dos pela mis são do Con se lhe i ro Fe -
de ral Pas cal Cou che pin, que es te ve no Bra sil em 1999.

Re la ções eco nô mi cas

O Bra sil é o prin ci pal mer ca do da Su í ça na
Amé ri ca La ti na em ter mos de in ter câm bio co mer ci al
e de in ves ti men tos. Fora da Eu ro pa, e logo atrás dos 
Esta dos Uni dos e do Ca na dá, o Bra sil é o mais im -
por tan te país de des ti no dos in ves ti men tos su í ços. A 
ma i o ria das gran des em pre sas mul ti na ci o na is su í -
ças dos se to res far ma cêu ti co, quí mi co, ali men tí cio e 
de má qui nas es tão ins ta la das no Bra sil des de o iní -
cio do sé cu lo com uni da des de pro du ção pró pri as.
As fi li a is des sas em pre sas no Bra sil em pre gam cer -
ca de 80 mil pes so as.

Inves ti men tos

A Su í ça, que sem pre es te ve en tre os cin co
ma i o res in ves ti do res eu ro pe us no Bra sil, tem per di -
do es pa ço para pa í ses como Fran ça, Por tu gal e
Espa nha em fun ção de sua inex pres si va par ti ci pa -
ção no pro ces so de pri va ti za ções. Com a ven da de
em pre sas dos se to res elé tri co (ge ra do ras de ener -
gia), de água, de sa ne a men to e de gás, o Go ver no
bra si le i ro es pe ra que os in ves ti do res su í ços pos sam 
man ter o pa ta mar da tra di ci o nal pre sen ça su í ça na
eco no mia bra si le i ra.

Cer ca de 250 em pre sas su í ças es tão es ta be le -
ci das no Bra sil, sen do as se guin tes as mais im por tan -
tes por se tor:

Indús tria ali men tí cia: Nes tlé, San doz e Su -
chard; in dús tria quí mi ca : No var tis, Ro che e Gi va u -
dan Fir me nich; má qui nas: Asea Brown Bo ve ri (ABB), 
Sul zer e Schind ler; cons tru ção e di ver sos: Hol der -
bank F. Gla ris e Bally; ser vi ços: Uni on des Ban ques
Su is ses (UBS), So cié té de Ban ques Su is ses (SBS) e
Cré dit Su is se e as se gu ra do ras Bas ler, Win tert hur e
Zü rich.

O pi o ne i ris mo nos in ves ti men tos su í ços no Bra -
sil cabe à fir ma su í ça Bally, que ab sor veu, em 1880, o
Cur tu me Ca ri o ca. Em 1921, a Nes tlé co me çou a ope -
rar no Bra sil (hoje seu ter ce i ro mer ca do mun di al) e a
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ela se gui ram-se a Ro che (1931), Ciba (1934), San -
doz (1937), Ge igy (1938) e SBS (1938).

Co mér cio Bi la te ral

O co mér cio bi la te ral – tra di ci o nal men te de fi ci -
tá rio para o Bra sil – tem-se ca rac te ri za do por ex por -
ta ções bra si le i ras de ma té ri as-pri mas e itens se mi -
ma nu fa tu ra dos (pe dras pre ci o sas, me ta is, café,
fumo e alu mí nio) e por ex por ta ções su í ças de pro -
du tos de tec no lo gia so fis ti ca da e de alto va lor agre -
ga do, tais como ma qui ná rio de pre ci são, re ló gi os e
com pos tos quí mi cos.

A ven da de aviões da Embra er para a Swiss (an -
ti ga Cros sa ir) – em ne gó cio es ti ma do em USD 5 bi -
lhões – de ve rá con tri bu ir para al te rar essa ten dên cia.
Em vir tu de des te fato, ve ri fi cou-se em 2000 um sig ni -
fi ca ti vo au men to das ex por ta ções bra si le i ras, que
pas sa ram de pou co mais de USD 200 mi lhões em
1999 para mais de USD 500 mi lhões. Se gun do a Se -
cex, as ex por ta ções de aviões e com po nen tes al can -
ça ram a ci fra de USD 187 mi lhões em 2000. Cer ca de
125 aviões dos mo de los ERJ-170, ERJ-190-200,
ERJ-135 e ERJ-145 de ve rão ser ven di dos ao lon go
dos pró xi mos anos.

Co o pe ra ção ju di ciá ria

Se ria con ve ni en te a im ple men ta ção de me ca -
nis mos de co o pe ra ção ju di ci al mais áge is que os
pre vis tos pelo tra ta do de ex tra di ção de 1932. Os
cam pos de ma i or in te res se para o Bra sil se ri am o da 
la va gem de di nhe i ro de cor ren tes do nar co trá fi co e
da cor rup ção. So bre este tema, me re ce des ta que a
co o pe ra ção da Jus ti ça su í ça quan to à de vo lu ção de
di nhe i ro per ten cen te à pre vi dên cia so ci al, que ha vi -
am sido re me ti dos para ban cos nes se país pelo
ex-juiz de di re i to Nes tor do Nas ci men to. A exe cu ção
da sen ten ça su í ça, po rém, foi de mo ra da, evi den ci -
an do as van ta gens de um acor do bi la te ral para a

pre ven ção dos cri mes re la ci o na dos com a la va gem
do di nhe i ro ori un do do nar co trá fi co e da cor rup ção.

Com re la ção à imi gra ção de ci da dãos bra si le i -
ros para a Su í ça, vale re cor dar as se ve ras leis su í ças
so bre a ma té ria. É sa bi do que há um gran de nú me ro
de ci da dãs bra si le i ras ca sa das com ci da dãos su í ços,
que, ao ter mi nar a re la ção con ju gal, fi cam à mer cê
das leis de imi gra ção. Mu i to em bo ra a Su í ça te nha tra -
di ção de so li da ri e da de e as sis tên cia hu ma ni tá ri as, os
ca sos de maus-tra tos a ci da dãos bra si le i ros pe las au -
to ri da des de imi gra ção se avo lu mam. Re cen te men te
sur giu o caso de uma fir ma su í ça que atua na con tra -
ta ção de mão-de-obra agrí co la bra si le i ra a pre ços vis.
Fo ram de nun ci a dos os ma us tra tos, a que são sub me -
ti dos os ci da dãos bra si le i ros, in clu si ve com a apre en -
são de pas sa por tes e des con tos abu si vos so bre os
sa lá ri os.

2. Sis te ma de Go ver no

A Su í ça é uma con fe de ra ção di vi di da em 23
can tões e três semi-can tões au tô no mos (Aar gau,
Aus ser-Rho den, Ba sel-Landschaft, Ba sel-Stadt,
Bem, Fri bourg, Ge ne ve, Gla rus, Gra u bun den,
lnner-Rho den, Jura, Lu zem, Ne u cha tel, Nid wal den,
Obwal den, Sankt GaI Ien, Schaffl,au sen, Schwyz,
So lot hurn, Thur gau, Tí ci no, Uri, Va la is, Vaud, Zug,
Zu rich). Sua atu al Cons ti tu i ção data de 29 de maio
de 1874. Têm di re i to a voto to dos os ci da dãos su í -
ços com mais de 18 anos.

O   Po der Exe cu ti vo é exer ci do pelo Con se lho
Fe de ral, com pos to de sete mem bros (Con se lhe i ros
Fe de ra is), ele i tos por qua tro anos pela Assem bléia
Fe de ral, e tam bém ti tu la res dos De par ta men tos Fe -
de ra is (que equi va lem a Mi nis té ri os), a sa ber: De par -
ta men to Fe de ral dos Ne gó ci os Estran ge i ros; do Inte -
ri or, da Jus ti ça e Po lí cia; Mi li tar Fe de ral; de Fi nan ças;
da Eco no mia Pú bli ca; dos Trans por tes; Co mu ni ca -
ções e Ener gia. Anu al men te, a Assem bléia ele ge um
den tre os sete Con se lhe i ros para a Pre si dên cia e
Vice-Pre si dên cia da Con fe de ra ção.

17844 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    67OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O   Po der Le gis la ti vo é exer ci do pela Assem bléia 
Fe de ral, com pos ta de duas Câ ma ras: o Con se lho dos 
Esta dos (Câ ma ra Alta, equi va len te ao Se na do e for -
ma do por 46 mem bros, com man da tos de um a qua -
tro anos) e o Con se lho Na ci o nal (Câ ma ra Ba i xa, equi -
va len te à Câ ma ra dos De pu ta dos e com pos ta de 200
mem bros ele i tos por qua tro anos).

A ins tân cia su pe ri or do Po der Ju di ciá rio é exer -
ci da pelo Tri bu nal Fe de ral, com sede em La u san ne,
com pos to de 30 ju í zes ele i tos pela Assem bléia Fe de -
ral, com man da to de seis anos; pelo tri bu nal Fe de ral
de Se gu ros, com sede em Lu cer na, com pos to por
nove ju í zes ele i tos pela Assem bléia Fe de ral, tam bém
com man da tos de seis anos; e pela Cor te Admi nis tra -
ti va Fe de ral.

Na es tru tu ra par ti dá ria ve ri fi ca-se que, dos qua -
tro mais im por tan tes par ti dos do país, três (Ra di -
cal-De mo crá ti co, De mo cra ta Cris tão e União De mo -
crá ti ca do Cen tro) são de cen tro-di re i ta, en quan to o
quar to é o so ci a lis ta. Na com po si ção do Con se lho Fe -
de ral, os ra di ca is, os de mo cra tas cris tãos e os so ci a -
lis tas têm tra di ci o nal men te re ce bi do duas ca de i ras
cada, fi can do a ca de i ra res tan te para a União De mo -
crá ti ca do Cen tro.

3.   Con jun tu ra Po lí ti ca

A Su í ça tem ex pe ri men ta do, ao lon go das úl ti -
mas dé ca das, sig ni fi ca ti va es ta bi li da de po lí ti ca, re -
sul tan te, ba si ca men te, das ca rac te rís ti cas do sis te -
ma po lí ti co do país (de mo cra cia di re ta e con sen so).
Des de me a dos da dé ca da de 80, po rém, tor na -
ram-se fre qüen tes as pre o cu pa ções por ques tões
de or dem eco nô mi co-so ci al (imi gra ção es tran ge i ra,
re fu gi a dos po lí ti cos, de sem pre go e in se gu ran ça, in -
te gra ção eu ro péia). Tais ques tões re sul tam, mu i tas
ve zes, em re a ções xe nó fo bas, con tes ta ções, ne u tra -
li da de e ab sen te ís mo po lí ti co, evi den ci an do uma re -
la ti va per da de con fi an ça no mo de lo po lí ti co vi gen te.

Tem-se acen tu a do o des ní vel de qua li da de de
vida dos can tões la ti nos em re la ção aos can tões ger -
mâ ni cos, fa tor que in flu en cia sen si vel men te as vo ta -
ções po pu la res. Em 1992, o re fe ren do so bre a pre -
sen ça da Su í ça no Espa ço Eco nô mi co Eu ro peu co lo -
cou em cam pos opos tos, pri me i ra men te, os can tões
de lín gua fran ce sa aos de lín gua ale mã e, em se gun -
do lu gar, os cen tros ur ba nos às re giões ru ra is.

A ques tão da par ti ci pa ção da Su í ça no pro ces so 
de in te gra ção eu ro péia tem sido, aliás, um dos prin ci -
pa is te mas de po lí ti ca in ter na do país. O re sul ta do do
re fe ren do aci ma men ci o na do re fle tiu os con fli tos in -
ter nos da so ci e da de su í ça, as sim como a di fi cul da de
em se adap tar aos tra di ci o na is me ca nis mos de de -

mo cra cia di re ta e o len to pro ces so con sen su al à in te -
gra ção na es tru tu ra da União Eu ro péia.

4.   Po lí ti ca Exter na

A po lí ti ca ex ter na su í ça tem como prin ci pal
fun da men to, des de o sé cu lo XVII, a ne u tra li da de.
Esse prin cí pio foi ace i to, du ran te a Gu er ra Fria, pe -
los dois blo cos ri va is, e teve, jun to com a ne u tra li da -
de aus tría ca, efe i to es ta bi li za dor so bre o equi lí brio
es tra té gi co no con ti nen te eu ro peu até o fim do con -
fli to Les te-Oes te. No pla no eco nô mi co, o país é ab -
so lu ta men te de pen den te do ex te ri or para, de um
lado, ven der os seus bens e ser vi ços e, de ou tro,
dis por de for ne ce do res e be ne fi ci ar-se do aces so às 
re ser vas de ma té ri as-pri mas par ci al ou to tal men te
ine xis ten tes em seu ter ri tó rio.

Como país al ta men te de pen den te do ex te ri or, a
ne u tra li da de, para a Su í ça, além de ser mo ti va da pela 
pru dên cia em vis ta da sua vul ne ra bi li da de eco nô mi -
ca, con subs tan ci ou-se em uma fór mu la uni ver sa lis ta:
o país man tém re la ções ofi ci a is com to dos os Esta -
dos, in de pen den te men te do seu sis te ma po lí ti co-eco -
nô mi co, em uma es tra té gia de ação ex ter na que re co -
nhe ce Esta dos, e não go ver nos. A po lí ti ca ex ter na su -
í ça tem por ob je ti vo de mons trar ao mun do as van ta -
gens da ace i ta ção in ter na ci o nal do prin cí pio da ne u -
tra li da de, por meio do exer cí cio de uma ação de so li -
da ri e da de e dis po ni bi li da de para uma atu a ção na
con di ção de Esta do im par ci al. Foi esse prin cí pio de
so li da ri e da de e dis po ni bi li da de que per mi tiu a apro -
va ção po pu lar para duas im por tan tes ma ni fes ta ções
re cen tes da po lí ti ca ex te ri or: o ofe re ci men to de con -
tin gen te de 250 ho mens para au xi li ar na su per vi são
das ele i ções na Bós nia-Her ze go vi na, sob a égi de da
OSCE; e a au to ri za ção para a for ça mul ti na ci o nal de
paz da OTAN uti li zar o ter ri tó rio su í ço como via de
trân si to em di re ção àque le país.

A ne u tra li da de era a prin ci pal ra zão para a re cu -
sa da Su í ça em per ten cer às Na ções Uni das, mu i to
em bo ra o país par ti ci pas se de di ver sos ór gãos es pe -
ci a li za dos e co mis sões da Orga ni za ção, como OMS,
FAO, UNESCO e UNIDO, e apo i as se as ope ra ções
de paz da ONU, for ne cen do con tri bu i ção fi nan ce i ra e
ma te ri al para o êxi to das mes mas. A Su í ça ade riu ao
FMI e ao Ban co Mun di al em 1992, é mem bro do Ban -
co de Com pen sa ções Inter na ci o na is (BIS) e teve par -
ti ci pa ção ati va na Ro da da Uru guai do GATT, já ha ven -
do for ma li za do a ra ti fi ca ção dos acor dos de ade são à
OMC.

O fi nal da Gu er ra Fria e o apro fun da men to da in -
te gra ção na Eu ro pa Oci den tal têm co lo ca do, con tu do, 
a ne u tra li da de su í ça a pro va. Assim, o Go ver no pro -
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cu ra le var a efe i to uma po lí ti ca ex ter na que bus que
com pen sar a ima gem que pro je ta de in te res ted
bystan der, e cuja meta prin ci pal é a de bus car apo io
tá ci to ou ex plí ci to da co mu ni da de in ter na ci o nal à ace -
i ta ção da im por tân cia e, até mes mo, da uti li da de des -
sa ne u tra li da de. A po pu la ção su í ça, em sua ma i o ria
de per fil con ser va dor e ar re dio a mu dan ças, co me ça
a re a va li ar a ne ces si da de de in ser ção ex ter na do país 
em face da nova re a li da de mun di al.

4a. Admissão da Suíça como Estado-Membro da
ONU

No úl ti mo dia 10 de se tem bro, a Su í ça in gres -
sou for mal men te na Orga ni za ção das Na ções Uni -
das, en cer ran do, as sim, um lon go pro ces so du ran te
o qual a po pu la ção evo lu iu de uma po si ção con trá ria 
à pre sen ça da Con fe de ra ção na ONU para o ple bis -
ci to de 3 de mar ço úl ti mo, que in di cou es tar a ma i o -
ria dos su í ços e dos can tões em fa vor da pre sen ça
do país como mem bro de ple no di re i to da Orga ni za -
ção.

O in gres so da Su í ça na ONU de ve rá con fe rir
nova di men são ao país no ce ná rio in ter na ci o nal, pas -
san do a Su í ça ago ra a ter voto e voz no con cer to das
na ções, aban do nan do as sim a ati tu de de mero “ob -
ser va dor”.

A ade são for mal da Su í ça se pro ces sa em um
mo men to par ti cu lar men te crí ti co da con jun tu ra in ter -
na ci o nal, da dos os pro nun ci a men tos cada vez mais
fre qüen tes do Pre si den te Ge or ge W. Bush e de mem -
bros de seu Ga bi ne te quan to à pos si bi li da de de in ter -
ven ção ar ma da no Ira que. A Su í ça de ve rá ser cha ma -
da a ma ni fes tar sua po si ção quan to ao tema na ONU,
não obs tan te sua de cla ra da con di ção de ne u tra li da -
de, re a fir ma da pelo Pre si den te Vil li ger em seu dis cur -
so ina u gu ral pe ran te a Assem bléi a Ge ral des te ano.

4b. Relações entre a União Européia e a suíça

A im por tân cia do re la ci o na men to en tre a Su í ça 
e a União Eu ro péia en con tra-se de mons tra da pelo
fato de que cer ca de dois ter ços das ex por ta ções
su í ças des ti nam-se aos 15 Esta dos-mem bros da
UE, en quan to que apro xi ma da men te 75% das im -
por ta ções su í ças são pro ve ni en tes des ses pa í ses. A 
Su í ça é o se gun do prin ci pal par ce i ro co mer ci al da
União Eu ro péia, logo após os Esta dos Uni dos.

Embo ra o Go ver no su í ço re co nhe ça a ne ces si -
da de de in te gra ção com a União Eu ro péia, a apro xi -
ma ção com Bru xe las tem en con tra do gran des obs tá -
cu los no sen ti men to iso la ci o nis ta de gran de par te da
po pu la ção, re for ça do não só pela de fe sa de in te res -
ses in ter nos, como tam bém pelo medo de even tu a is

ins ta bi li da des de cor ren tes do avan ço do pro ces so de
in te gra ção eu ro péia.

Nes se con tex to, a Su í ça op tou por um en ga ja -
men to po lí ti co mais tê nue, que se tra du ziu numa pro -
gres si va vin cu la ção à União Eu ro péia por meio da co -
o pe ra ção pela AELC (Asso ci a ção Eu ro péia de Li vre
Co mér cio) e da as si na tu ra de acor dos eco nô mi cos,
de co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e da par ti ci pa -
ção em di ver sos pro gra mas co mu ni tá ri os como Eu re -
ka, Esprit e a Agên cia Espa ci al Eu ro péia.
Com o es tre i ta men to dos la ços da União Eu ro péia e 
a am pli a ção do nú me ro de Esta dos-mem bros, a Su -
í ça re do brou os es for ços, den tro da AELC, para am -
pli ar a co o pe ra ção en tre as duas or ga ni za ções. O
pro ces so cul mi nou com a pro pos ta de cri a ção do
Espa ço Eco nô mi co Eu ro peu (EEE), que es ta be le ce -
ria uma zona de li vre co mér cio com a re u nião dos
Esta dos in te gran tes das duas or ga ni za ções. Em de -
zem bro de 1992, po rém, a ade são da Su í ça à UE e
a sua par ti ci pa ção no EEE fo ram re je i ta das em re fe -
ren do po pu lar.
Nos úl ti mos anos, seu re la ci o na men to com a Eu ro -
pa dos 15 vem-se fa zen do cada vez mais com ple xo,
obri gan do o Go ver no a en trar em ne go ci a ções na
bus ca de al gum acor do que lhe per mi ta vin cu lar-se
ao co mér cio, aos trans por tes e à li vre cir cu la ção das 
pes so as no âm bi to co mu ni tá rio. Nes se sen ti do, as si -
nou-se acor do de li vre co mér cio nos mol des do que
a UE fir mou com os pa í ses da Eu ro pa ori en tal.
Qu an to aos ou tros te mas, ain da não foi pos sí vel al -
can çar um en ten di men to con clu si vo, pois as po si -
ções de am bas as par tes en vol vem ques tões de
prin cí pio que con ti nu am a de man dar um lon go pro -
ces so de ne go ci a ção. Re cen te men te, en cer ra ram-se 
no vas e frus tran tes ne go ci a ções com a Co mis são
Eu ro péia para re sol ver a ques tão dos trans por tes
ro do viá ri os atra vés do ter ri tó rio su í ço (com o in gres -
so da Áus tria na União Eu ro péia em 1995, a Su í ça
fi cou to tal men te cer ca da por in te gran tes da UE).
A Su í ça vem dan do im por tân cia cres cen te ao acom -
pa nha men to dos es que mas re gi o na is de in te gra ção
na Amé ri ca la ti na, a par tir do sur gi men to do Mer co -
sul. Ber na es pe ra que os avan ços das re la ções en -
tre o Mer co sul e a União Eu ro péia não sig ni fi quem
re le gar a pla no se cun dá rio a AELC (ou seja, o que
dela res ta, que fun da men tal men te é a pró pria Su í ça).
Com efe i to, o Go ver no su í ço teme fi car iso la do por
fal ta de um bra ço ins ti tu ci o nal que o apo io em suas
de man das em di re ção à in te gra ção sul- ame ri ca na,
prin ci pal men te ante a pos si bi li da de de es ta be le ci -
men to de uma zona de li vre co mér cio UE-Mer co sul.

17846 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    69OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Exis te um me ca nis mo de diá lo go en tre o Mer co sul e 
a Su í ça.

5. Se gre do Ban cá rio e Sis te ma Fi nan ce i ro Su í ço

Na úl ti ma con fe rên cia anu al dos em ba i xa do -
res su í ços, re a li za da em agos to de 2002, o Mi nis tro 
De iss afir mou ser a de fe sa do es pa ço eco nô mi co
su í ço a pri me i ra pri o ri da de de po lí ti ca ex ter na da -
que le país, em par ti cu lar no que se re fe re à eco no -
mia fi nan ce i ra. O fato de o Go ver no su í ço não es tar
dis pos to a ne go ci ar ques tões re la ti vas ao se gre do
ban cá rio po de rá co lo car al guns obs tá cu los à ne go -
ci a ção de fu tu ros acor dos bi la te ra is en tre a Su í ça e
a UE. Nes se con tex to, o Mi nis tro De iss re i te rou a
res pon sa bi li da de do De par ta men to dos Ne gó ci os
Estran ge i ros e dos di plo ma tas su í ços en car re ga dos
das re la ções bi la te ra is, numa ób via re fe rên cia à se -
gun da ro da da de ne go ci a ções ora em cur so com a
União Eu ro péia, que está pres si o nan do a Su í ça
para que ado te le gis la ção com pa tí vel com a sua no
que se re fe re aos de pó si tos de seus ci da dãos em
con tas es tran ge i ras.

A pri o ri da de atri bu í da pelo che fe da di plo ma cia
su í ça a esse as sun to deve ser vis ta na pers pec ti va
ge ral da po lí ti ca fi nan ce i ra su í ça e da gran de im por -
tân cia atri bu í da no se tor eco nô mi co e fi nan ce i ro à
ques tão do se gre do ban cá rio, con si de ra do pela ma i o -
ria dos agen tes como a base de sus ten ta ção de todo
o sis te ma ban cá rio su í ço des de sua ado ção em 1934, 
em bo ra cer tas cor ren tes dis cu tam o as pec to éti co da
ins ti tu i ção, co lo ca do em ma i or evi dên cia, por exem -
plo, no caso dos de pó si tos das ví ti mas do Ho lo ca us to.

Os aten ta dos de 11 de se tem bro e o con se -
qüen te foco di ri gi do so bre o fi nan ci a men to do ter ro ris -
mo in ter na ci o nal jun tam-se às pres sões ex ter nas so -
bre a ma nu ten ção do se gre do ban cá rio para fo men tar 
as dis cus sões e fa vo re cer ini ci a ti vas nes se cam po.
No mo men to em que o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros tor na pri o ri tá ria a ação de seu mi nis té rio no
que diz res pe i to à po lí ti ca fi nan ce i ra in ter na ci o nal, a
Co mis são fe de ral dos ban cos apre sen ta novo pro je to
de de cre to-lei (“or don nan ce”) so bre a la va gem de di -
nhe i ro. Se gun do co mu ni ca do da CFB, o pro je to visa
re for çar cer tos pon tos da atu al lei so bre la va gem de
di nhe i ro, em vi gor des de 1998.

O que pa re ce cer to, por tan to, é que o se gre do
ban cá rio, pe dra an gu lar do de sen vol vi men to das fi -
nan ças hel vé ti cas há dé ca das, está atu al men te so -
fren do os ma i o res ata ques de sua his tó ria, não só por
ca u sa do cri me e do ter ro ris mo, mas tam bém de vi do
às pres sões do G7 e da UE, que que rem ob ter ma i or

trans pa rên cia dos pa ra í sos fis ca is e de pa í ses com
for te res pe i to ao se gre do ban cá rio como a Su í ça.

 (À Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e de De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 288, DE 2002
(Nº 820/2002, na Casa de ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56 do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
RENATO LUIZ RODRIGUES MARQUES, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Ucrâ nia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Re na to Luiz Ro dri -
gues Mar ques que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.
Brasília, 25 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 317 /DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -

tu i ção, e com o dis pos to no art. 56 do Re gu la men to de 
Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to
nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57 do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Se nhor Re na to Luiz Ro dri gues
Mar ques, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Ucrâ nia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Emba i xa dor
Re na to Luiz Ro dri gues Mar ques, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te, Osmar V. Choh fi, Mi nis tro de 
Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.
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INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE RENATO LUIZ
RODRIGUES MARQUES 

Nas ci do no Rio Gran de/RS, 4 de mar ço de 1944. Fi -
lho de Pa u lo Affon so di Gesu Mar ques e Elo ah Ro -
dri gues Mar ques. Cur so Pre pa ra tó rio à Car re i ra de
Di plo ma ta – CPCD (IRBr, 1969). Cur so de Aper fe i -
ço a men to de Di plo ma tas (IRBr, 1972). XIV Cur sos
de Altos Estu dos – CAE (IRBr, 1987). Cur so de Fo -
re ign Ser vi ce Aca demy na Ge or ge town Uni ver sity
(Was hing ton, 1978). Cur sos no âm bi to do Mes tra do
de Re la ções Inter na ci o na is da Ge or ge town Uni ver -
sity (1976/77). Cur so de Po li ti que Agri co le Com mu -
ne no Mes tra do do Insti tut d’Etudes Eu ro péens da
Uni ver si té Li bre de Bru xel les (1985).

CPF:  04692993715
I.D.:  3178

Ter ce i ro Se cre tá rio, 3 de fe ve re i ro de 1970.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 1 de ja ne i ro de
1973.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 2 de mar ço de
1979.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 22 de de zem bro de
1982.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 12 de
de zem bro de 1990.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 17 de ju -
nho de 1997.
Che fe subs ti tu to da Di vi são da Ásia e Oce a nia,
1970.
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Eu ro pa Ori en tal
(DOr)/Eu ro pa II (DE II), 1971/73.
Mem bro da Se cre ta ria Exe cu ti va da Co mis são de
Co mér cio com a Eu ro pa Ori en tal (COLESTE),
1971/73.

Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Di vul ga ção Do cu -
men tal, 1980/81.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Sis te ma ti za ção da
Infor ma ção, 1981/82.
Che fe da Di vi são de Sis te ma ti za ção da Infor ma ção,
1982/83.
Che fe da Di vi são Eco nô mi ca La ti no-Ame ri ca na
(DECLA/DEC), 1989/91.
Che fe da Di vi são de Pro gra mas de Pro mo ção Co -
mer ci al (DPG), 1991.
Che fe da Di vi são de Ope ra ções Co mer ci a is (DOC),
1992.

Se cre tá rio de Co mér cio Exte ri or (SECEX/MICT),
1993.
Che fe do De par ta men to de Inte gra ção La ti no-Ame ri -
ca na (DIN/MRE), 1994/99.

Mon te vi déu, ALALC, Se gun do-Se cre tá rio, 1973/76.
Was hing ton, Se gun do-Se cre tá rio, 1976/79
Was hing ton, Pri me i ro-Se cre tá rio, 1979/80.
Bru xe las, CEE, Con se lhe i ro, 1983/87.
Mon te vi déu, ALADI, Con se lhe i ro, 1987/89.
Bar ce lo na, Côn sul-Ge ral, 1999/2002.

Di re tor da Par ti ci pa ção Bra si le i ra em Fe i ras e Expo -
si ções na Eu ro pa Ori en tal (Bu ca res te, Bu da pes te,
Poz nan, Plov div), 1971/73.
II Re u nião de Pe ri tos em Bi tri bu ta ção Inter na ci o nal,
Mon te vi déu, 1974 (de le ga do).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho “ad hoc” de Re pre -
sen tan tes Go ver na men ta is, Mon te vi déu, 1974 (de le -
ga do).
XV e XVI Re u niões da Co mis são Asses so ra de
Assun tos Mo ne tá ri os, ALALC, Mon te vi déu, 1974/75
(de le ga do).
VI Re u nião de Di re to res de Tri bu ta ção Inter na, Mon -
te vi déu, 1975 (de le ga do).
XII Re u nião da Co mis são Asses so ra de No men cla -
tu ra, ALALC, Mon te vi déu, 1975 (de le ga do).
II, III e IV Re u niões de Ne go ci a ções Co le ti vas,
ALALC, Qu i to, 1974, Mon te vi déu, 1974/75 (de le ga -
do).
XIII, XIV e XV Pe río dos de Ses sões Ordi ná ri as da
Con fe rên cia das Par tes Con tra tan tes do Tra ta do de
Mon te vi déu, 1973/75 (de le ga do).
II Re u nião de equi pes de Pla ne ja men to Bra sil-EUA,
Was hing ton, 1977 (mem bro).
Re u nião do “Oce an Affa irs Advi sory Com mit tee –
Antar tic Sec ti on”, Was hing ton, 1978 (ob ser va dor).
I Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-CEE, Bru xe las,
1983 (de le ga do).
Re u nião Pre pa ra tó ria de Alto Ní vel do III Con se lho
de Mi nis tros da ALADI, Mon te vi déu. 1987 (de le ga -
do).
III Re u nião do Con se lho de Mi nis tros da ALADI,
Mon te vi déu, 1987 (de le ga do).
Re ne go ci a ção do Acor do de Alcan ce Par ci al nº9
com o Mé xi co, Mon te vi déu, 1987 (de le ga do).
Re ne go ci a ção do Acor do de Alcan ce Par ci al nº 1
com a Argen ti na, Mon te vi déu, 1987 (de le ga do).
Re u nião so bre re la ções eco nô mi cas Bra sil-Chi le,
Mon te vi déu, 1987 (de le ga do).

17848 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    71OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Re u nião do Co mi tê de Co or de na ção e Ne go ci a ções 
da Ro da da Re gi o nal de Ne go ci a ções para o exa me
do Pro gra ma Re gi o nal de Re cu pe ra ção e Expan são 
do Co mér cio (PREC), Mon te vi déu, 1987 (de le ga do).
Re u nião Téc ni ca dos Asses so res dos Chan ce le res
do me ca nis mo de Con sul ta e Con cer ta ção Po lí ti ca,
Mon te vi déu, 1987 (de le ga do).
Ne go ci a dor do Acor do de Com ple men ta ção Eco nô -
mi ca nº 14 (Bra sil/Argen ti na), que ser viu de base
para os en ten di men tos con sa gra dos no Tra ta do de
Assun ção (Mer co sul), dez/1990.
Par ti ci pa ção nos en ten di men tos para a im ple men ta -
ção do Pro gra ma de Inte gra ção e Co o pe ra ção Eco -
nô mi ca Bra sil-Argen ti na (PICE), 1988/91.
Se cre tá rio Exe cu ti vo da Co mis são Na ci o nal para
Assun tos da ALADI (CNAALADI), 1989-91.
Ne go ci a dor da ope ra ci o na li za ção do Pro to co lo nº 21 
so bre o se tor Au to mo bi lís ti co do PICE, 1991.
Ne go ci a dor do Tra ta do do Esta tu to das Empre sas
Bi na ci o na is Bra si le i ro-Argen ti nas, as si na do em Bu e -
nos Ai res, em 6-7-90.
Ne go ci a dor do Tra ta do para a Cons ti tu i ção de um
Mer ca do Co mum en tre a Argen ti na, Bra sil, Pa ra guai 
e Uru guai (Tra ta do de Assun ção, cons ti tu ti vo do
Mer co sul), as si na do em Assun ção, em 26-3-91.
Co or de na dor dos dez sub gru pos de tra ba lho do
Gru po Mer ca do Co mum.
Re u nião de Mi nis tros do Mer co sul e das Co mu ni -
da des Eu ro péi as, em Lu xem bur go (de le ga do),
em abril de 1991.
Implan ta ção, como Se cre tá rio de Co mér cio Exte -
ri or, do Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri or
(SISCOMEX), no mó du lo ex por ta ção, ja ne i ro de
1993.
Lan ça men to, como Se cre tá rio de Co mér cio Exte -
ri or, em vá ri os Esta dos bra si le i ros, do Pro gra ma
No vos Pó los de Co mér cio Exte ri or, 1993.
Pre si den te, como Se cre tá rio de Co mér cio Exte ri -
or, do Con se lho Téc ni co Con sul ti vo da SECEX,
ins ti tu í do pela Por ta ria nº 49, de 12-8-93, para
atu a ção no cam po da de fe sa con tra prá ti cas des -
le a is de co mér cio, 1993.
De le ga do do MICT no Con se lho de Fi nan ci a men -
to das Expor ta ções (CFE), que ge ria o Pro gra ma
de
Fi nan ci a men to às Expor ta ções (PROEX), 1993.
Co or de na dor dos tra ba lhos para a ela bo ra ção de
uma Co le tâ nea de Nor mas so bre Co mér cio Exte -
ri or, com vis tas a sub si di ar o exa me da for mu la -
ção de uma lei úni ca na ma té ria, 1993.

Co or de na dor de re u niões para a de fi ni ção da Ta -
ri fa Exter na Co mum (TEC) do Mer co sul, 1993.
De le ga do bra si le i ro à re u nião da OCDE com pa í ses
de eco no mia emer gen te, Hong Kong, 1993.
De le ga do à Co mis são Mis ta Bra sil-Chi na, em Pe -
quim, ou tu bro de 1993.
Entre ga dos prê mi os “Des ta ques da Eco no mia Bra -
si le i ra no Co mér cio Inter na ci o nal em 1993”, no
MICT, em ja ne i ro de 1994.
De le ga do à re u nião de Mi nis tros das Re la ções
Exte ri o res, da Fa zen da e Ban cos Cen tra is Bra -
sil/Argen ti na, re a li za da em Vil la ma ria, so bre TEC
e ou tros te mas, 30 e 31 de ju lho de 1994.
De le ga do à re u nião do Con se lho do Mer ca do Co -
mum que im plan tou a TEC, pre viu pra zos para
sua pro gres si va con ver gên cia, cri ou a Co mis são
de Co mér cio do Mer co sul e ado tou pro gra ma de
“ade qua ção fi nal” para a li vre cir cu la ção de bens,
em Bu e nos Ai res, 4 e 5 de agos to de 1994.
Ora dor na re cep ção a Jac ques De lors, Pre si den -
te da Co mis são Eu ro péia, em nome da Pre si dên -
cia pró-tem po re do Mer co sul, em sua vi si ta à Se -
cre ta ria Admi nis tra ti va (SAM), 24-9-94.
Ne go ci a dor do Pro to co lo de Ouro Pre to, que de fi -
niu a es tru tu ra ins ti tu ci o nal do Mer co sul, 1994.
De le ga do à VII Re u nião do Con se lho do Mer ca do 
Co mum, re a li za da em Ouro Pre to, que apro vou o
Pro to co lo do mes mo nome, em de zem bro de
1994.
De le ga do à re u nião do Wes tern He misp he re Tra -
de Mi nis te ri al & Tra de and Com mer ce Fo rum, em
Den ver, 1995.
Mem bro, al ter no, do Gru po Mer ca do Co mum, ór gão
exe cu ti vo do Mer co sul, 1994/1999.
Mem bro Ti tu lar da Co mis são de Co mér cio do
Mer co sul, 1994/1999.
Ne go ci a dor do Acor do de Com ple men ta ção Eco -
nô mi ca Mer co sul/Chi le, apro va do na X Re u nião
do Con se lho do Mer ca do Co mum, em Bu e nos Ai -
res, 25-6-96.
Ne go ci a dor do Acor do de Co o pe ra ção Eco nô mi -
ca Mer co sul/Bo lí via, apro va do pelo Con se lho do
Mer ca do Co mum, em For ta le za, 17-12-96.
De le ga do à Re u nião de Vice-Mi nis tros da ALCA,
em Flo ri a nó po lis, 18-9-96.
De le ga do à Re u nião da Sub co mis são Co mer ci al
da ALCA, em Belo Ho ri zon te, no vem bro de 1996.
De le ga do à II Re u nião de Vice-Mi nis tros de Co -
mér cio do He mis fé rio para a Con for ma ção da Área 
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas (ALCA), no Re ci fe,
em 27-2-97.
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Re pre sen tan te bra si le i ro no en con tro Mer co sul/Ja -
pão, em Tó quio, ou tu bro de 1997. De le ga do à Re u -
nião Extra or di ná ria do Gru po Mer ca do Co mum
(GMC) para con so li da ção e apro fun da men to do
Mer co sul, no vem bro de 1997.
Con fe ren cis ta no se mi ná rio so bre “A Apli ca ção das
Nor mas do Mer co sul pelo Juiz Na ci o nal”, or ga ni za -
do pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, em Bra sí lia,
dias 25 e 26 de maio de 1998.
De le ga do às re u niões para o es ta be le ci men to de
um acor do de li vre co mér cio com a Co mu ni da de
Andi na e para a re vi são dos acor dos bi la te ra is com
o Mé xi co, 1994/99.
Par ti ci pa ção em to das as re u niões do Gru po Mer ca -
do Co mum e do Con se lho do Mer co sul no pe río do
1994/99. Par ti ci pa ção em se mi ná ri os or ga ni za dos
pe los se to res aca dê mi co e em pre sa ri al, pelo Con -
gres so Na ci o nal, pelo Ju di ciá rio e Exe cu ti vo so bre
te mas re la ci o na dos com o Mer co sul, 1990/99.
Edi ção, a par tir de maio de 1999, de Bo le tim Eco nô -
mi co-Co mer ci al pelo Con su la do-Ge ral do Bra sil em
Bar ce lo na, para dis tri bu i ção a in ves ti do res po ten ci a -
is, a es cri tó ri os de ad vo ca cia, Go ver no da Ca ta lun -
ya, ins ti tu i ções aca dê mi cas, en tre ou tros.
Con fe rên cia pro nun ci a da no Foro Eu ro pa 2001, jun -
ta men te com o Côn sul-Ge ral da Argen ti na em Bar -
ce lo na, so bre o tema “Mer co sur: Aso ci a ción Eco no -
mi ca y De sa fi os para Bra sil y Argen ti na. Pers pec ti -
vas de en ten di mi en to con la Unión Eu ro pea”, em
Bar ce lo na, dia 26-10-99.
Par ti ci pa ção em mesa re don da so bre “Pers pec ti vas
do Co mér cio Exte ri or en tre a Pe nín su la Ibé ri ca e a
Amé ri ca La ti na”, no âm bi to da I Con fe rên cia Ibe -
ro-Ame ri ca na de Lo gís ti ca, re a li za da em Lis boa, em 
19-11-99. Par ti ci pa ção em mesa re don da do Clu be
de Roma so bre “O Mer co sul e a União Eu ro péia: di -
nâ mi ca de in te gra ção”, na Casa das Amé ri cas, em
Ma dri, 22-11-99.
Orga ni za ção e par ti ci pa ção em se mi ná rio so bre in -
ves ti men tos no Bra sil, in ti tu la do “Aspec tos Ju rí di cos
e Fis ca is dos Inves ti men tos Estran ge i ros”, com a
par ti ci pa ção do es cri tó rio Pi nhe i ro Neto e do ex-pre -
si den te do BNDES, Pio Bor ges, no Cen tro Inter na ci -
o nal de Impren sa de Bar ce lo na, dia 29 de no vem bro 
de 1999. Con fe ren cis ta em se mi ná rio pro mo vi do
pela Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do de Mi nas
Ge ra is (FIEMG), em Belo Ho ri zon te, dia 17-12-99.
Par ti ci pa ção em mesa re don da so bre “Des crip ción
de las re a li da des só cio eco nô mi cas del Mer co sur”,
no âm bi to do se mi ná rio “Espa i la-Mer co sur: in ver si o -
nes y trans fe ren cia de tec no lo gia”, or ga ni za do pelo

Insti tu to Ca ta lão de Tec no lo gia, em Bar ce lo na, em
15-6-00.
Con fe rên cia so bre “El Mer ca do Bra si le ño”, no âm bi -
to do se mi ná rio “La ti no a men ca: un mun do de opor -
tu ni da des”, na Casa Llot ja de Mar, or ga ni za do pela
Cá ma ra Ofi ci al de Co mer cio de Chi le na Espa nha,
em Bar ce lo na, em 29-6-00.
Con fe ren cis ta no se mi ná rio “O Uru guai e o Mer co sul 
a dez anos do Tra ta do de Assun ção”, re a li za do na
Se cre ta ria Admi nis tra ti va do Mer co sul (SAM), em
Mon te vi déu, dias 24 e 25 de abril de 2001. Con fe -
ren cis ta na mesa re don da in ter na ci o nal or ga ni za da
pela Fe de ra ção Pa na me ri ca na de Con sul to res
(FEPAC) so bre “Acor dos Re gi o na is de Li vre Co mér -
cio Vi gen tes e ALCA”, na sede da ABCE, no Rio de
Ja ne i ro, em 27-4-01.
Con fe rên cia no se mi ná rio “Mer co sur – ter ri tó rio,
com pe ti ti vi dad y de sar rol lo sos te ni ble”, or ga ni za do
pelo De par ta men to de Ge o gra fia, His tó ria e His tó ria
da Arte da Uni ver si da de de Gi ro na, em 22-5-01.
Con fe rên cia no se mi ná rio “Actu a li dad Eco nó mi ca de 
His pa no a me ri ca-Ri es gos y Opor tu ni da des”, or ga ni -
za do pela Câ ma ra Ofi ci al de Co mér cio do Chi le na
Espa nha, na Llot ja del Mar, em Bar ce lo na, em
22-1-02. Par ti ci pa ção em mesa re don da or ga ni za do
pela Esco la Su pe ri or de Admi nis tra ção de Empre -
sas (ESADE) so bre “Las ex pec ta ti vas de las re la ci o -
nes Eu ro pa – Amé ri ca La ti na”, no “Ci clo Eu ro pa y el
Mun do”, em Bar ce lo na, dia 18-3-02.
Pa les tra so bre o Bra sil no cur so de mes tra do de
Eco no mia e Empre sa na Amé ri ca La ti na, pro fe ri da a 
con vi te do Cen tro de Estu dos Inter na ci o na is da Uni -
ver si da de de Bar ce lo na, em 5-4-02. Par ti ci pa ção em 
mesa re don da com pro fes so ras da Fa cul da de de
Re la ções Inter na ci o na is da Uni ver si da de Au tô no ma
de Bar ce lo na (UAB), so bre “Glo ba li za ção e Co mér -
cio Inter na ci o nal”, dia 24-4-02. Con fe rên ci as e clas -
ses para alu nos de mes tra do da Esco la Su pe ri or de
Admi nis tra ção de Empre sas (ESADE) so bre eco no -
mia bra si le i ra, in te gra ção eco nô mi ca la ti no ame ri ca -
na e co mér cio in ter na ci o nal, em Bar ce lo na,
1999/2002.

“Mer co sul: Ori gens, Evo lu ção e De sa fi os”, ar ti go pu -
bli ca do no Bo le tim de Di plo ma cia Eco nô mi ca nº 8,
do MRE, edi ção de ju nho/ju lho de 1991. Arti go tam -
bém pu bli ca do na Re vis ta Con jun tu ra Eco nô mi ca da 
Fun da ção Ge tú lio Var gas, vol. 45, nº 10, de 31 de
ou tu bro de 1991.
“O ide al é ini mi go do bom”, en tre vis ta pu bli ca da no
Infor ma ti vo ABRAFAS, da Asso ci a ção Bra si le i ra de
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Pro du to res de Fi bras Arti fi ci a is e Sin té ti cas, nº 48,
de se tem bro de 1993.
“Aber tu ra Eco nô mi ca e Prá ti cas Des le a is de Co mér -
cio”, ar ti go pu bli ca do no jor nal O Esta do de S. Pa u -
lo, edi ção de 7 de agos to de 1993.
“Pro fe ci as não re a li za das”, ar ti go pu bli ca do no jor nal 
O Glo bo, edi ção de 16 de fe ve re i ro de 1994. “O Mer -
co sul Real”, ar ti go pu bli ca do no Bo le tim de Inte gra -
ção La ti no-Ame ri ca na, nº 14, edi ção de ju lho/se tem -
bro de 1994.
“Êxi to sem pre ce den tes”, en tre vis ta pu bli ca da pela
re vis ta Mer co sul nº 32, de de zem bro de 1994 (re la ti -
va à pri me i ra eta pa do Mer co sul).
“Um ne go ci a dor do Mer co sul”, en tre vis ta pu bli ca da
na re vis ta Co res, edi ção de ja ne i ro/fe ve re i ro de
1995, tam bém re pro du zi da no Bo le tim de Inte gra ção 
La ti no-Ame ri ca na do MRE, edi ção de jan./abr. 1995. 
Entre vis ta pu bli ca da na re vis ta Ti em po Eco nó mi co,
su ple men to do jor nal Ti em po  14, de Assun ção, Pa -
ra guai, dia 5-4-95.
Con fe rên cia pe ran te se mi ná rio or ga ni za do pela
ORIAL-Infor má ti ca Edi to ra, em São Pa u lo, em 1995, 
no pa i nel “Uma Nova Po lí ti ca de Co mér cio Exte ri or”, 
pu bli ca da pela re vis ta do V SECLAM.
“Pla ta for ma La ti na de Inter na ci o na li za ção”, ar ti go
pu bli ca do na Car ta do Mer co sul, 1995. Expo si ção
pe ran te o Se mi ná rio Mer co sul-Ve ne zu e la, dias 17 e
18 de maio de 1995, em São Pa u lo, na qua li da de de 
co men ta ris ta do tema “Aspec tos Ge ne ra les de Con -
ver gen cia en tre el Gru po Andi no y ei Mer co sur”, pu -
bli ca da nos Cu a de mos del Par la ti no, nº 9.
“Ru mos da Inte gra ção – Mer co sul bus ca no vos só ci -
os la ti no-ame ri ca nos”, en tre vis ta pu bli ca da na re vis -
ta Ma ri nha Mer can te – Di rect, em ju lho de 1996.
“Não é o mo men to”– ar ti go so bre a cri a ção de ór -
gãos su pra na ci o na is no Mer co sul, pu bli ca do na re -
vis ta Ama nhã, edi ção de mar ço de 1996.

“O Mer co sul é uma mar ca ven ce do ra”, ar ti go
pu bli ca do no jor nal Zero Hora, 7 de ju lho de 1996. “O
Mer co sul e o Chi le”, ar ti go pu bli ca do no Bo le tim de
Co mér cio Exte ri or da Con fe de ra ção Na ci o nal das
Indús tri as (CNI), edi ção de 10 de ju lho de 1996.

“O Mer co sul é um pro ces so”, ar ti go pu bli ca do
na Ga ze ta Mer can til La ti no-Ame ri ca na, ses são Opi -
nião, edi ção de 21 a 27 de ou tu bro de 1996.

“Mer co sul: Ba lan ço da Pre si dên cia Bra si le i ra”,
ar ti go pu bli ca do no Cor re io Bra zi li en se, edi ção de
16 de de zem bro de 1996.
Con fe rên cia pe ran te a VII Re u nião do Gru po de
Aná li se do Cone Sul, co or de na da pela FUNCEX, no 
pa i nel “Os De sa fi os para o Mer co sul”, pu bli ca da na

Re vis ta Bra si le i ra de Co mér cio Exte ri or nº 50,
edi ção de ja ne i ro/mar ço de 1997.
“O Mer co sul e o Li vre Co mér cio”, ar ti go pu bli ca do
no Infor ma ti vo Mer co sul nº 4, da Co mis são Par la -
men tar Con jun ta do Mer co sul, se ção bra si le i ra, edi -
ção de fe ve re i ro/mar ço de 1997, “O Bra sil ne go cia a
ALCA, mas pri on za o Mer co sul”, ar ti go pu bli ca do na 
Car ta Inter na ci o nal nº 50, do Nú cleo de Pes qui sa
em Re la ções Inter na ci o na is da USP, com o apo io da 
Fun da ção Ale xan dre de Gus mão, edi ção de abril de
1997.
“Mer co sul 95-96: Um Ba lan ço”, ar ti go pu bli ca do no
Bo le tim de Inte gra ção La ti no-Ame ri ca na nº 19,
do MRE, edi ção de ju lho/de zem bro de 1996, e tam -
bém no Bo le tim da So ci e da de Bra si le i ra de Di re i to
Inter na ci o nal, ano L, nºs 107/112, edi ção de ja ne i -
ro/de zem bro de 1997.

“O Na ci o nal ver sus Co mu ni tá rio no Mer co sul – a 
Qu es tão dos “Fun dos” e o Está gio Atu al do Pro ces so
de Inte gra ção”, ar ti go pu bli ca do no Bo le tim de Inte -
gra ção La ti no-Ame ri ca na nº 20  do MRE, edi ção de
ja ne i ro/ju nho de 1997.
Con fe rên cia pro fe ri da pe ran te o I Se mi ná rio Inter na -
ci o nal de Di re i to Co mu ni tá rio do Mer co sul, co or de -
na do pelo Mes tra do de Inte gra ção da Uni ver si da de
Fe de ral de San ta Ma ria, RS, no ca pí tu lo “A in te gra -
ção na Amé ri ca La ti na: re per cus sões po lí ti cas e ju rí -
di cas”, pu bli ca da em li vro in ti tu la do “Di re i to Co mu ni -
tá rio do Mer co sul”, edi ta do pela Li vra ria do Advo ga -
do de Por to Ale gre, em 1997.
“As re la ções Mer co sul-Co mu ni da de Andi na”, ar ti go
pu bli ca do na se ção Pon to de Vis ta, no Bo le tim de
Co mér cio Exte ri or da CNI, nº 7, de abril de 1998.
“Acu sa ções sem eco es ta tís ti co”, en tre vis ta para a
Ga ze ta Mer can til La ti no-Ame ri ca na, edi ção de 1 a 7
de ju nho de 1998.
Con fe rên cia pro fe ri da no se mi ná rio “Mer co sul: Intro -
du ção e De sen vol vi men to”, or ga ni za do pelo Se na do 
Fe de ral, dias 23 e 24 de ju nho de 1997, pu bli ca da
pela Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul,
se ção bra si le i ra, em li vro in ti tu la do Ana is do Se mi -
ná rio, em 1998.

“O Mer co sul e o Por to de Rio Gran de”, ar ti go pu -
bli ca do pelo jor nal Zero Hora, edi ção de 4-8-98 e
ver ti do para o es pa nhol e pu bli ca do pelo jor nal “El
Diá rio”, de Mon te vi déu, na se ção Opi nión, edi ção de
9-8-98.
Con fe rên cia pe ran te o IV Fó rum Bra sil-Eu ro pa, or -
ga ni za do pela Fun da ção Kon rad Ade na u er, no Re ci -
fe, so bre o tema “Instru men tos de Com pe ti ti vi da de
Intra-Mer co sul”, pu bli ca da no li vro “Com pe ti ti vi da de
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Inter na ci o nal e De sen vol vi men to das Re giões”, Sé -
rie De ba tes, nº 15, em 1998.
“Co men tá ri os so bre a po lí ti ca co mer ci al e as op ções 
de in ser ção com pe ti ti va bra si le i ra”, ar ti go pu bli ca do
na Re vis ta Bra si le i ra de Co mér cio Exte ri or nº 67,
edi ção de abril/ju nho de 2001, e ver ti do para o es -
pa nhol e pu bli ca do pelo Foro de Po lí ti ca da Uni ver si -
da de Ca tó li ca do Uru guai, no âm bi to do Se mi ná rio
“El Uru guay y el Mer co sur a 10 Años del Tra ta do de
Asun ción”, re a li za da dias 24 e 25 de abril de 2001.
Co men da dor da Ordem de Mayo – ao mé ri to
(Argen ti na), 25-6-90.
Co men da dor da Ordem Cón dor de Los Andes (Bo lí -
via), 10-8-90.
Co men da dor da Ordem del Li ber ta dor San Mar tin
(Argen ti na), 31-8-90.
Co men da dor da Ordem Ber nar do O´Hig gins (Chi le), 
12-11-90.
Gran Ofi ci al da Ordem de Rio Bran co, abril de 1994.
Gran Ofi ci al da Ordem ao Mé ri to do Chi le, 9-3-95.
Co men da dor da Ordem do Mé ri to Na val, 11-6-96.
Me da lha da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai no Grau
de Ofi ci al, 1997.
Gran Ofi ci al da Ordem Del Li ber ta dor San Mar tin
(Argen ti na), 19-8-98.
Gran Cruz da Ordem Del Li ber ta dor San Mar tin
(Argen ti na), 19-8-99.
Grã Cruz da Ordem do Rio Bran co, 5-5-00.
Eduardo Prisco Paraíso Ramos, Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.

DADOS BÁSICOS SOBRE A UCRÂNIA

Nome oficial: Ucrânia
Capital: Kiev (2,6 milhões de habitantes)
Área: 603 700 km2

População: 50,4, milhões de habitantes – 1999
(73,6% ucranianos; 22,4% russo; 1% judeus; 0,9%
bielo-russos; 0,6% moldavos; 0,5% búlgaros; 0,4%
poloneses; 0,3% húngaros; e 0,3% romenos)
Expectativa de Vida: Homens, 63 anos; Mulheres,
73 anos (1999)
Taxa de Crescimento populacional:– 0,2%
Densidade demográfica: 84 hab/km2

Força de trabalho: 25,7 milhões
Sistema político: Parlamentarismo bicameral, de
acordo com o resultado do referendo nacional de
maio de 2000. A Constituição do País foi promulgada
em 28 de junho de 1996.
Sistema eleitoral: Eleições diretas para Presidente e 
para o Parlamento. As últimas eleições
parlamentares ocorreram em março de 1998 e as
presidenciais em outubro de 1999.

Prin ci pa is in di ca do res eco nô mi cos
PIB: US$31,5 bilhões (2000)
Crescimento do PIB: 5,4% (2000); – 0,4% (1999); –
1,7% (1998); – 3,2% (1997)
Renda per Capita : US$2.130 (1999)
Moeda: “hryvnya” (Grivnia): 1US$ = 5,38 HRN (julho
de 2001)
Inflação: 28% (2000); 19,2% (1999); 20% (1998);
11% (1997); 80% (1996)
Desemprego: 5,3% (dezembro de 2000)
Exportações: US$15,5 bilhões (2000); US$12,5
bilhões (1999)
Importações: US$15,3 bilhões (2000); US$12,6
bilhões (1999)
Principais parceiros econômicos (2001): Rússia,
Turcomenistão, Alemanha, Belarus (importações);
Rússia, Turquia, Itália, EUA (exportações)
Balança comercial: + US$779 milhões (2000); +
US$487 milhões (est. 2001)
Principais produtos exportados: metais
não-preciosos, produtos químicos, máquinas e
equipamentos, alimentos e produtos agrícolas.
Principais produtos importados: combustíveis e
energia, máquinas e equipamentos, produtos
químicos, alimentos e produtos agrícolas.
Dívida Externa: US$10,2 bilhões (2000); US$12,4
bilhões (1999)

Re ser vas: US$1,2 bi lhão (2000); US$1,04 bi -
lhão; US$761 mi lhões (1998)

RELAÇÕES BRASIL-UCRÂNIA

O Go ver no bra si le i ro re co nhe ceu a in de pen dên -
cia da Ucrâ nia em de zem bro de 1991, ten do as re la -
ções di plo má ti cas bi la te ra is sido es ta be le ci das em fe -
ve re i ro de 1992. O Bra sil, con tu do, não re co nhe ceu
aque le país como su ces sor da ex tin ta URSS, nem a
va li da de com re la ção à Ucrâ nia dos acor dos bi la te ra is 
as si na dos com a an ti ga União So vié ti ca.

A di plo ma cia ucra ni a na con si de ra as re la ções
com o Bra sil e com ou tros pa í ses da Amé ri ca La ti na
im por tan tes, no qua dro da afir ma ção de sua pre sen te 
po si ção pró-oci den tal e de sua in de pen dên cia com
re la ção à Rús sia. Nes sa acep ção, o Bra sil é vis to pe -
los oci den ta lis tas ucra ni a nos como mo de lo de co la -
bo ra ção fru tí fe ra, no cam po da re a li za ção de re for -
mas eco nô mi cas, com os prin ci pa is pa í ses de sen vol -
vi dos e ins ti tu i ções fi nan ce i ras in ter na ci o na is. Sob
essa óti ca, a apro xi ma ção com o Bra sil se ria for ma de 
de mons trar a opo si ção ucra ni a na ao iso la ci o nis mo
es la vo, idéia em bu ti da no con ce i to da união dos po -
vos es la vos, e que ga nha cor po com o pro ces so de
apro xi ma ção en tre Rús sia e Bi e lo rús sia.

Des de a con so li da ção de sua in de pen dên cia,
ocor ri da em 1991, o go ver no da Ucrâ nia tem dado de -
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mons tra ções con cre tas de in te res se por uma ma i or
apro xi ma ção e por re la ções po lí ti cas e de co o pe ra ção 
mais den sas com o Bra sil. O Pre si den te Le o nid Kut -
chma vi si tou o Bra sil em 1995, e os Chan ce le res Gu -
e na di Udo ven ko e Bo ris Ta ras si uk vi e ram a Bra sí lia
res pec ti va men te em 1996 e em 1999. Nes sas opor tu -
ni da des, ex pres sa ram nos di ver sos con ta tos man ti -
dos em Bra sí lia, em São Pa u lo e no Pa ra ná o de se jo
de cons tru ir re la ções só li das com o Bra sil.

Dan do for ma a essa von ta de po lí ti ca de apro xi -
ma ção, a Ucrâ nia abriu Emba i xa da re si den te em Bra -
sí lia em 1993, ges to re tri bu í do pelo Go ver no bra si le i -
ro em 1995, quan do foi ina u gu ra da a Emba i xa da em
Kiev. A co mu ni da de de ucra ni a nos e de seus des cen -
den tes de pri me i ra e se gun da ge ra ções no Bra sil é
es ti ma da em cer ca de 450 mil pes so as, es tan do for te -
men te con cen tra da no Esta do do Pa ra ná. Exer ce só li -
da in fluên cia po lí ti ca nes se Esta do – o Go ver na dor
Ja i me Ler ner é de ori gem ucra ni a na – e tem res pal da -
do im por tan tes ini ci a ti vas de apro xi ma ção com aque -
le país, a exem plo do pro gra ma de as sis tên cia e tra ta -
men to em hos pi ta is pa ra na en ses de cri an ças vi ti ma -
das pe los efe i tos da ra di a ção nu cle ar de Tcher nobyl.
É a ter ce i ra ma i or em ex pres são no mun do, após as
co mu ni da des nos Esta dos Uni dos e no Ca na dá.

O Pre si den te Le o nid Kut chma vi si tou o Bra sil
em ou tu bro de 1995 e o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so vi a jou a Kiev em ja ne i ro des te ano, de -
mons tran do nos so in te res se em de sen vol ver com
esse país re la ções cor re tas e aber tas, ex plo ran do
con ver gên ci as de in te res ses e per cep ções as se me -
lha das em gran de nú me ro de ques tões da agen da in -
ter na ci o nal.

Dis po mos, hoje, com a Ucrâ nia, de im por tan te
acer vo de tra ta dos e acor dos bi la te ra is, que per mi tem 
o de sen vol vi men to de uma co o pe ra ção di ver si fi ca da
e abran gen te. A co o pe ra ção no cam po es pa ci al se
des ta ca como o tema de ma i or in te res se, apre sen tan -
do for tes pos si bi li da des de se am pli ar, pela uti li za ção
do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra e pela for ma -
ção de par ce ri as que per mi ti rão o uso dos ve í cu los do 
tipo “Ci clo ne-4” na que las ope ra ções. O acor do de sal -
va guar das tec no ló gi cas, re cen te men te as si na do,
cons ti tui ins tru men to re le van te para a con so li da ção
des se pro je to.

A Ucrâ nia tem pro cu ra do man ter po si ção de
equi lí brio em sua ação ex ter na, por meio de um re la -
ci o na men to ama du re ci do com a Rús sia e por uma li -
nha de apro xi ma ção prag má ti ca com os pa í ses da
Eu ro pa Cen tral e com a pró pria União Eu ro péia. Con -
tra ri a men te à ma i or par te dos pa í ses ori un dos do
Pac to de Var só via, a Ucrâ nia não con tem pla, se quer
a mé dio pra zo, in te grar-se nas es tru tu ras eco nô mi cas 
e de se gu ran ça euro-atlân ti cas. Essa pos tu ra re a lis ta
tem per mi ti do ao Go ver no Kut chma ge ren ci ar re la -

ções sen sí ve is com Mos cou, pre ser van do o equi lí brio 
in dis pen sá vel a um país que pos sui ple na cons ciên -
cia de sua po si ção de buf fer Sta te.

As re la ções bi la te ra is ti ve ram no tá vel de sen vol -
vi men to no ano pas sa do, que cul mi na ram com a vi si -
ta do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so a Kiev
em ja ne i ro des te ano. Em 2001, es ti ve ram na Ucrâ nia
o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia, o Pre si den te da Pe tro -
bras e re pre sen tan tes das com pa nhi as Bras pe tro e
Vale do Rio Doce. Du ran te a vi si ta do Pre si den te da
Re pú bli ca, fo ram as si na dos uma De cla ra ção Con jun -
ta; um Acor do de Sal va guar das Tec no ló gi cas re la ci o -
na das a Alcân ta ra; um Acor do de Assis tên cia Ju rí di ca
em Ma té ria Pe nal; uma Con ven ção para Evi tar a Du pla 
Tri bu ta ção; um Acor do e dois Pro to co los na área ener -
gé ti ca e um Me mo ran do so bre a uti li za ção de ve í cu los
de lan ça men to ucra ni a nos a par tir de Alcân ta ra.

As con ver sa ções man ti das pelo Chan ce ler Cel -
so La fer com o Mi nis tro do Exte ri or Ana to lii Zlen ko,
em Kiev, fo ram mu i to pro du ti vas, e de mons tra ram o
pa pel cres cen te men te ati vo que de sem pe nha a di plo -
ma cia ucra ni a na em sua re gião, no âm bi to da CEI, no
Ori en te Mé dio e na Eu ro pa Cen tral. São par ti cu lar -
men te po si ti vas as re la ções des se país com os EUA e 
com a União Eu ro péia.

A des pe i to da im por tân cia dos dois mer ca dos e
do pa pel pre e mi nen te exer ci do por suas eco no mi as
nos res pec ti vos con tex tos re gi o na is, o co mér cio en tre 
Bra sil e Ucrâ nia en con tra-se mu i to aquém das po ten -
ci a li da des exis ten tes. Em 2000, o vo lu me to tal do in -
ter câm bio foi de US$139 mi lhões, ten do ca í do para
cer ca de US$100 mi lhões em 2001, ci fra in fe ri or a
nos so co mér cio com pa í ses como Po lô nia, Hun gria e
Tur quia, e cor res pon den te a ape nas 6,5% das tro cas
do Bra sil com a Eu ro pa Cen tral e Ori en tal.

As pers pec ti vas de am pli a ção e di ver si fi ca ção
do in ter câm bio co mer ci al en tre o Bra sil e a Ucrâ nia
de ve rão ser im pul si o na das, nos pró xi mos anos, pelo
pro gres so na co o pe ra ção es pa ci al, pe las ne go ci a -
ções em tor no do fi nan ci a men to de sig ni fi ca ti va ex -
por ta ção do Bra sil de equi pa men to de te le co mu ni ca -
ções que, se con clu í das, po si ci o na rão em pre sas bra -
si le i ras para par ti ci par da re no va ção da in fra-es tru tu -
ra de te le co mu ni ca ções da que le país e, em suma,
pelo ex pres si vo po ten ci al tec no ló gi co da Ucrâ nia, ain -
da não de vi da men te ex plo ra do pelo Bra sil. Ain da a
esse res pe i to, cabe re gis trar o in gres so ocor ri do na
pa u ta bi la te ral a par tir de 2000 de pro du tos de ma i or
va lor agre ga do, como por exem plo equi pa men tos mé -
di cos e ins tru men tos di ver sos, pelo lado bra si le i ro, e
equi pa men tos elé tri cos e bom bas de suc ção, pelo
lado ucra ni a no, em bo ra ain da em pe que na es ca la.

Des de a vi si ta do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so a Kiev, o Di re tor da Agên cia Espa ci al
Bra si le i ra, Dr. Mú cio Dias, re a li zou nova vi si ta à Ucrâ -
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nia e, do lado ucra ni a no, re ce be mos as vi si tas do
Emba i xa dor Iu rií Ser gue ev, Se cre tá rio de Esta do do
Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros e de mis são da
Agên cia Espa ci al Na ci o nal da Ucrâ nia, que es te ve
em Bra sí lia e Alcân ta ra. Espe ra-se para bre ve mis são 
do Mi nis té rio da Po lí ti ca Indus tri al da Ucrâ nia.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

Men sa gem nº 291, de 2002 (nº 830/2002, na ori -
gem), de 1º do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2002 (3.627/2000, 
na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 5.917, de 10
de se tem bro de 1973, que “apro va o Pla no Na ci o nal
de Vi a ção“, de modo a in clu ir, na Re la ção Des cri ti va
das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, a in ter -
li ga ção das ro do vi as fe de ra is BR-405 e BR-116, com
ex tre mos lo ca li za dos, res pec ti va men te, nos Esta dos
do Rio Gran de do Nor te e do Ce a rá, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.540, de 1º de ou tu bro de
2002.

Men sa gem nº 196, de 2002-CN (nº 809/2002,
na ori gem), en ca mi nhan do, em cum pri men to ao dis -
pos to no § 1º do art. 67 da Lei nº 10.266, de 24 de ju -
lho de 2001, có pia da Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis -
té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa -
zen da, con ten do o res ta be le ci men to pro por ci o nal dos 
li mi tes de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra es ti -
ma do para essa Casa, acom pa nha do dos pa râ me tros 
ado ta dos e das es ti ma ti vas de re ce i tas e des pe sas.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

Men sa gem nº 197, de 2002-CN (nº 813/2002,
na ori gem), en ca mi nhan do, nos ter mos do dis pos to
no § 3º do art. 67 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de
2001, o Re la tó rio de Ava li a ção de Re ce i tas e Des pe -
sas, re fe ren te ao quar to bi mes tre de 2002, des ti na do
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal.

(A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da Men sa -
gem nº 50, de 2002-CN, vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

Men sa gem nº 201, de 2002-CN (nº 825/2002,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do § 2º do
art. 18 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001, o Re -
la tó rio de Ava li a ção do Cum pri men to da Meta de Re -
sul ta do Pri má rio dos Orça men tos Fis ca is e da Se gu -
ri da de So ci al, e do Pro gra ma de Dis pên di os Glo ba is
das em pre sas es ta ta is fe de ra is não fi nan ce i ras, fi xa -
da para o se gun do qua dri mes tre de 2002.

Men sa gem nº 202, de 2002-CN (nº 827/2002,
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal, o 
Re la tó rio do Re sul ta do da Imple men ta ção da Lei nº
10.147, de 21 de de zem bro 2000, re la ti va men te aos

pre ços ao con su mi dor dos pro du tos re fe ri dos no seu
art. 1º.

Men sa gem nº 206, de 2002-CN (nº 777/2002,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do pa rá gra fo
úni co do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de
2001, có pia do De cre to de 29 de agos to de 2002, que
“Abre ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União,
em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di to su ple men -
tar no va lor de R$38.075.091,00 (trin ta e oito mi lhões, 
se ten ta e cin co mil, no ven ta e um re a is), para re for ço
de do ta ção con sig na da no or ça men to vi gen te”.

Men sa gem nº 207, de 2002-CN (nº 776/2002,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do pa rá gra fo
úni co do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de
2001, có pia do De cre to de 2 de se tem bro de 2002,
que “Abre ao Orça men to Fis cal da União, em fa vor de
Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi -
os, cré di to su ple men tar no va lor de R$2.600.585,00
(dois mi lhões, se is cen tos mil, qui nhen tos e oi ten ta e
cin co re a is), para re for ço de do ta ção con sig na da no
vi gen te or ça men to”.

Men sa gem nº 208, de 2002-CN (nº 778/2002, na
ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do pa rá gra fo úni -
co do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001,
có pia do De cre to de 2 de se tem bro de 2002, que “Abre
ao Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes e do Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$4.968.317,00 
(qua tro mi lhões, no ve cen tos e ses sen ta e oito mil, tre -
zen tos e de zes se te re a is), para re for ço de do ta ções
con sig na das no or ça men to vi gen te”.

Men sa gem nº 209, de 2002-CN (nº 817/2002,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do pa rá gra fo
úni co do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de
2001, có pia do De cre to de 18 de se tem bro de 2002,
que “Abre ao Orça men to Fis cal da União cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de R$7.018.800,00 (sete
mi lhões, de zo i to mil, oi to cen tos re a is), em fa vor dos
Mi nis té ri os da Fa zen da e do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or, para re for ço de do ta ções
con sig na das no vi gen te or ça men to”.

Men sa gem nº 210, de 2002-CN (nº 837/2002,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do pa rá gra fo
úni co do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de
2001, có pia do De cre to de 26 de se tem bro de 2002,
que “Abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de
So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio da Edu ca ção,
cré di to su ple men tar no va lor de R$10.185.329,00
(dez mi lhões, cen to e oi ten ta e cin co mil, tre zen tos e
vin te e nove re a is), para re for çar do ta ções cons tan tes 
dos or ça men tos vi gen tes”.

Men sa gem nº 211, de 2002-CN (nº 838/2002,
na ori gem), que en ca mi nha, nos ter mos do in ci so II
do art. 73 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001, o
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Re la tó rio de Ges tão Fis cal re fe ren te ao se gun do qua -
dri mes tre de 2002.

As men sa gens nºs 201,202 e 206 a
211, de 2002-CN, vão à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTOGA
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 026/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA:Pro ces so nº53.103.000.061/98, de
19-8-98.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria

INTERESSADO: Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá -
rio Rá dio Co li nas FM, lo ca li da de de Bre jo da Ma dre
de Deus, Esta do de Per nam bu co.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Co li nas FM, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
01.822.856/0001-05, no Esta do de Per nam bu co,
com sede na Rua João Pe re i ra Ta bo sa, s/nº, Cen tro, 
Ci da de de Bre jo da Ma dre de Deus, PE, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
por meio de re que ri men to da ta do de 19 de agos to
de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons -
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU,
de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/ do cu men tos
aces só ri os 

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o

Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item I), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos á en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal 

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra -
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 87, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua João Pe re i ra Ta bo sa,
s/nº, Cen tro, Ci da de de Bre jo da Ma dre de Deus,
Esta do de Per nam bu co, de co or de na das ge o grá fi cas
em 08°09’00”S de la ti tu de e 36°22’15”W de lon gi tu de, 
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

Pro ces so nº 53.103.000.061/98
10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra

que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de -
vem ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó -
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ria do do cu men to de fo lhas 84, de no mi na do de “Ro te -
i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da -
dos, con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca -
nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra,
en de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e
do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es -

ta tu tá ria, apre sen ta ção do do su bi tem 6.11, (Pro je -
to Téc ni co) da Nor ma 02/98, (fls. 88).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 92, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li a za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es -
tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten -
si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an -
te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

Pro ces so nº 53.103.000.06 1/98
14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de

Insta la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da -
de com a Nor ma 02198, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11, fo lhas 97 e 98. Na oca -
sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a
Enti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria de 25,0W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção
dos tra ba lhos de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con clui a ins tru ção dos pre sen tes au tos, após de ti -
do exa me do rol de do cu men tos, os qua is es tão
com pa tí ve is com a le gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu 
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu
ple i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en -
ti da de:

– nome
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Co -

li nas FM
– qua dro di re ti vo
Pre si den te:José Mar ce lo de Sou za Vi e i ra
Vice-Pre si den te:Mar co ni de Sou za Vi e i ra
1º Se cre tá ria:Jo si nal do Sil va San tos
2º Se cre tá rio:Ma ria Lu i za Bi a no de Lima
1º Te sou re i ro:Ro se me i re Mar co li no da Sil va
2º Te sou re i ro:Adel mo Oli ve i ra da Sil va
Pro ces so nº 53.103.000.061/98
– lo ca li za ção do trans mis sor,sis te ma ir ra di -

an te e es tú dio, Rua João Pe re i ra Ta bo sa, s/nº, Cen -
tro, Ci da de de Bre jo da Ma dre de Deus, Esta do de
Per nam bu co;

– Co or de na das ge o grá fi cas, 08° 09’ 00” S de
la ti tu de e 36° 22’ 15” W de lon gi tu de, cor res pon den -
tes aos cál cu los efe tu a dos no “For mu lá rio de Infor -
ma ções Téc ni cas”, fls. 92, que se re fe re à lo ca li za -
ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção
da Esta ção de RADCOM”, fls. 97 e 98;

18.Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Rá dio Co li nas FM, no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns -
cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.103.000.061/98, de 19 de Agos to de 1.998.

Bra sí lia, 15 de Ja ne i ro de 2001. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca, Re la tor da con clu são Téc ni ca

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia,17 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi -

ços de Ra di o di fu são
Bra sí lia 17 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº026 /2001/DOSR/SSRIMC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2001. – Pa u lo Me ni cuc -

ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são de 2001.

(À Co mis são de Edu ca ção)

17864 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    87OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17865

OUTUBRO 200288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17866 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    89OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17867

OUTUBRO 200290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17868 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    91OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17869

OUTUBRO 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17870 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    93OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17871

OUTUBRO 200294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17872 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    95OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17873

OUTUBRO 200296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17874 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    97OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17875

OUTUBRO 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17876 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    99OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17877

OUTUBRO 2002100    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17878 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    101OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17879

OUTUBRO 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17880 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    103OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17881

OUTUBRO 2002104    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17882 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    105OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17883

OUTUBRO 2002106    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17884 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    107OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17885

OUTUBRO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17886 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    109OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17887

OUTUBRO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17888 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    111OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17889

OUTUBRO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17890 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    113OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17891

OUTUBRO 2002114    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17892 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    115OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17893

OUTUBRO 2002116    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17894 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    117OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17895

OUTUBRO 2002118    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17896 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    119OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17897

OUTUBRO 2002120    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17898 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    121OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17899

OUTUBRO 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17900 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    123OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17901

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17902 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    125OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17903

OUTUBRO 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17904 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    127OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17905

OUTUBRO 2002128    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17906 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    129OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17907

Fer na do Hen ri que Car do so.

OUTUBRO 2002130    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17908 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    131OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17909

OUTUBRO 2002132    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17910 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    133OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17911

OUTUBRO 2002134    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17912 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    135OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17913

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17914 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    137OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17915

OUTUBRO 2002138    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17916 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    139OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17917

OUTUBRO 2002140    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17918 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    141OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17919

OUTUBRO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17920 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    143OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17921

OUTUBRO 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17922 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    145OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17923

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002146    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17924 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    147OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17925

OUTUBRO 2002148    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17926 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    149OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17927

OUTUBRO 2002150    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17928 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    151OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17929

OUTUBRO 2002152    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17930 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    153OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17931

OUTUBRO 2002154    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17932 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    155OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17933

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002156    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17934 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    157OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17935

OUTUBRO 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17936 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    159OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17937

OUTUBRO 2002160    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17938 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    161OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17939

OUTUBRO 2002162    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17940 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    163OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17941

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002164    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17942 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

MENSAGEM Nº 93, DE 2002

    165OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17943

OUTUBRO 2002166    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17944 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    167OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17945

OUTUBRO 2002168    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17946 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    169OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17947

OUTUBRO 2002170    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17948 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    171OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17949

OUTUBRO 2002172    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17950 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    173OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17951

MENSAGEM Nº 173, DE 2002

OUTUBRO 2002174    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17952 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    175OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17953

OUTUBRO 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17954 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    177OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17955

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17956 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

MENSAGEM Nº 43, DE 2002

    179OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17957

OUTUBRO 2002180    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17958 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    181OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17959

OUTUBRO 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17960 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    183OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17961

OUTUBRO 2002184    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17962 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    185OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17963

OUTUBRO 2002186    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17964 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    187OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17965

OUTUBRO 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17966 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    189OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17967

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17968 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

MENSAGEM Nº 702, DE 2001

    191OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17969

OUTUBRO 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17970 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    193OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17971

OUTUBRO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17972 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    195OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17973

OUTUBRO 2002196    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17974 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    197OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17975

OUTUBRO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17976 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    199OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17977

OUTUBRO 2002200    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17978 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    201OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17979

OUTUBRO 2002202    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17980 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    203OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17981

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17982 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    205OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17983

OUTUBRO 2002206    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17984 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    207OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17985

OUTUBRO 2002208    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17986 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    209OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17987

OUTUBRO 2002210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17988 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    211OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17989

OUTUBRO 2002212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17990 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    213OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17991

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002214    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17992 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    215OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17993

OUTUBRO 2002216    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17994 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    217OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17995

OUTUBRO 2002218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17996 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    219OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17997

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17998 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    221OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 17999

OUTUBRO 2002222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18000 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    223OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18001

OUTUBRO 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18002 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    225OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18003

OUTUBRO 2002226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18004 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    227OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18005

OUTUBRO 2002228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18006 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    229OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18007

(À Co mis são de Edu ca ção.)

OUTUBRO 2002230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18008 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    231OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18009

OUTUBRO 2002232    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18010 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    233OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18011

OUTUBRO 2002234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18012 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    235OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18013

OUTUBRO 2002236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18014 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    237OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18015

OUTUBRO 2002238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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Alte ra a re da ção do in ci so III do art.
934 da Lei 5869 de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil.

PROJETO DE LEI (ORIGINAL)
Nº 5.215, DE 2001

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 517 a 548, de 2002, li dos an te -
ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, §1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, alí -
nea II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 233, DE 2002

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu -
ir pro gra ma na ci o nal de apo io ao de sen -
vol vi men to do se tor ar te sa nal e em pre -
sas ar te sa na is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti -

tu ir pro gra ma na ci o nal para o de sen vol vi men to do se -
tor ar te sa nal e em pre sas ar te sa na is, es ta be le cen do
seus con ce i tos, prin cí pi os e ins tru men tos.

Art. 2º A for mu la ção, ges tão e exe cu ção da po lí -
ti ca na ci o nal para o de sen vol vi men to do se tor ar te sa -
nal e em pre sa ar te sa nal com pe tem ao Po der Exe cu ti -
vo Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, e deve ser ar -
ti cu la da, em to das as fa ses de sua for mu la ção e im -
ple men ta ção, com as po lí ti cas vol ta das para as mi -
cros e pe que nas em pre sas.

Art. 3º Para os efe i tos des ta lei, con si de ram-se
os se guin tes con ce i tos:

I – ar te são, para efe i to de re co nhe ci men to ocu -
pa ci o nal, o pro fis si o nal que de tém o co nhe ci men to do 
pro ces so de cri a ção e/ou pro du ção de pe ças ar te sa -
na is, e dele par ti ci pa in di vi du al ou co le ti va men te, que
te nha ex pres são cul tu ral e ar tís ti ca, e tam bém o que
co nhe ce o tra ta men to e a trans for ma ção da ma té -
ria-pri ma;

II – em pre sa ar te sa nal, as pes so as ju rí di cas e
fir mas in di vi du a is, cons ti tu í das com o ob je ti vo de cri ar 
e ela bo rar pro du tos ar te sa na is, por tan do as se guin -
tes ca rac te rís ti cas:

a) re co nhe ci da ex pres são cul tu ral e ar tís ti ca;

b) pre do mi nân cia do tra ba lho ma nu al no pro -
ces so de ela bo ra ção, no qual po dem ser uti li za das
má qui nas e equi pa men tos semi-au to má ti cos, sem re -
pe ti do res in dus tri a is;

c) pre ser va ção da au ten ti ci da de ca rac te rís ti ca
do ar te são que par ti ci pa do pro ces so de cri a ção e
ela bo ra ção.

Art. 4º É as se gu ra do à em pre sa ar te sa nal um
tra ta men to di fe ren ci a do, sim pli fi ca do e fa vo re ci do,
nos ter mos con fe ri dos à mi cro em pre sa, de acor do
com os arts. 170 e 179 da Cons ti tu i ção Fe de ral e as
Leis nºs 9.841, de 1999 e 9.317, de 1996.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se à em pre sa ar te sa -
nal to dos os be ne fí ci os, van ta gens, ve da ções e pe na -
li da des con fe ri dos à mi cro em pre sa, nos ter mos da
Lei nº 9.841, de 1999.

Art. 5º Para efe i to de re gis tro da em pre sa ar te sa -
nal, após a sua de no mi na ção ou fir ma, cons ta ra a ex -
pres são “Empre sa Arte sa nal” ou a abre vi a ção “E A”.

Art. 6º A po lí ti ca na ci o nal para o de sen vol vi men -
to do se tor ar te sa nal e da em pre sa ar te sa nal ob ser -
va rá, en tre ou tros, os se guin tes prin cí pi os:

I – des cen tra li za ção;
II – sus ten ta bi li da de am bi en tal, so ci al e eco nô -

mi ca;
III – eqüi da de na apli ca ção das po lí ti cas;
IV – par ti ci pa ção dos ar te sãos, por meio das

suas or ga ni za ções re pre sen ta ti vas, na for mu la ção e
im ple men ta ção da po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi -
men to do se tor ar te sa nal e da em pre sa ar te sa nal;

V – par ce ria e co o pe ra ção, como for ma de ge -
ren ci a men to, con so li dan do o pro ces so de de mo cra ti -
za ção, trans pa rên cia das res pon sa bi li da des e da ad -
mi nis tra ção dos re cur sos dis po ní ve is;

VI – va lo ri za ção das po ten ci a li da des dos re cur -
sos lo ca is;

VII – con so li da ção e au men to, tan to qua li ta ti va
como quan ti ta ti va men te, das ocu pa ções pro du ti vas
lo ca is.

Art. 7º A po lí ti ca na ci o nal para o de sen vol vi men -
to do se tor ar te sa nal e da em pre sa ar te sa nal, para
atin gir seus ob je ti vos, de ve rá pro mo ver a ela bo ra ção
e a com pa ti bi li za ção de ins tru men tos es pe cí fi cos, a
par tir dos se guin tes ins tru men tos ge ra is:

I – am pli a ção das po ten ci a li da des pro du ti vas,
aper fe i ço an do os pro ces sos tec no ló gi cos e mer ca do -
ló gi cos;

II – re du ção dos im pac tos am bi en ta is;
III – as sis tên cia téc ni ca;
IV – for ta le ci men to das or ga ni za ções ar te sa na is;
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V – ca pa ci ta ção téc ni ca e ge ren ci al;
VI – pes qui sa;
VII – pro mo ção de aber tu ra de mer ca dos;
VIII – pro mo ção e di vul ga ção de pro du tos;
IX – ajus tes na le gis la ção sa ni tá ria, pre vi den ciá -

ria, co mer ci al e tri bu tá ria;
X – es tí mu lo ao co o pe ra ti vis mo e as so ci a ti vis mo;
XI – trans fe rên cia de tec no lo gia e in for ma ção;
XII – vi a bi li za ção de cré di to e fi nan ci a men to;
XIII – pro mo ção de me i os de cap ta ção de ne gó ci os;
XIV – or ga ni za ção de mo de los co mer ci a is.
Art. 8º A re gu la men ta ção das ações e dos ins -

tru men tos da po lí ti ca na ci o nal para o de sen vol vi men -
to do se tor ar te sa nal e da em pre sa ar te sa nal será de -
fi ni da pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A po pu la ção bra si le i ra vive a ex pec ta ti va de que
o País pos sa ins ta u rar no vos mé to dos de ação para
sua in ser ção no mer ca do eco nô mi co in ter na ci o nal e
para o com ba te ao de sem pre go.

O se tor ar te sa nal de sen vol ve-se na for ma de
ati vi da des de pe que no por te, dis tri bu í das por todo o
ter ri tó rio na ci o nal, que uti li zam in ten si va men te mão
de obra, ge ran do opor tu ni da des de em pre go e ren da.

Si mul ta ne a men te, o pro du to ar te sa nal se des ta -
ca pe ran te a pro du ção glo ba li za da em mas sa por ser
au tên ti co e ex clu si vo. Essa ca rac te rís ti ca pode tor -
ná-lo num po ten ci al mer ca do ria ex por tá vel.

Assim, é de suma im por tân cia o es ta be le ci men -
to de uma po lí ti ca pú bli ca para o apri mo ra men to do
se tor ar te sa nal, uma vez que se cons ti tui em va li o so
ins tru men to para ala van car o de sen vol vi men to eco -
nô mi co do nos so País.

Sala das Ses sões, 8 de ou tu bro de 2002. –  Se -
na dor Adir Gen til.

O Pro je to de Lei do Se na do que aca ba de ser
lido, de au to ria do Se na dor Adir Gen til, por ter sido re -
ce bi do em tem po opor tu no, será pu bli ca do e re me ti do 
à Co mis são com pe ten te.

LEGISLAÇÃO CITADA,ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................................ ............................................
Art. 170. (*) A or dem eco nô mi ca, fun da da na va -

lo ri za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem

por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes 
prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal;
II – pro pri e da de pri va da;
III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;
VI – de fe sa do meio am bi en te;
VII – re du ção das de si gual da des re gi o na is e so -

ci a is;
VIII – bus ca do ple no em pre go;
IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas

bra si le i ras de ca pi tal na ci o nal de pe que no por te.
Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do a to dos o li vre

exer cí cio de qual quer ati vi da de eco nô mi ca, in de pen -
den te men te de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos, sal vo
nos ca sos pre vis tos em lei.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 6, de 1995
........................................ ............................................

Art. 179. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os dis pen sa rão às mi cro em pre sas e às
em pre sas de pe que no por te, as sim de fi ni das em lei,
tra ta men to ju rí di co di fe ren ci a do, vi san do a in cen ti -
vá-las pela sim pli fi ca ção de suas obri ga ções ad mi nis -
tra ti vas, tri bu tá ri as, pre vi den ciá ri as e cre di tí ci as, ou
pela eli mi na ção ou re du ção des tas por meio de lei.
........................................ ............................................

LEI-009841 5-10-1999 INSTITUI O ESTATUTO
DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, DISPONDO SOBRE O
TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO,
SIMPLIFICADO E FAVORECIDO PREVISTO NOS
ARTS. 170 E 179 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
....................................................................................

LEI-09317 5-12-1996 DISPÕE SOBRE O
REGIME TRIBUTÁRIO DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, INSTITUI O
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
........................................ ............................................

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

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O pro je to
de lei do Se na do que aca ba de ser lido, de au to ria do
Se na dor Adir Gen til, por ter sido re ce bi do em tem po
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opor tu no, será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 289, de 2002 (nº
841/2002, na ori gem), de 1º do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do
in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de mons -
tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês de
agos to de 2002, as ra zões de las de ter mi nan tes e a
po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la -
das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 90, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 290, de 2002, (nº
844/2002, na ori gem), de 1º do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do §1º do in ci so
II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, en ca mi nha a
Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao quar to tri mes tre
de 2002.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, em re gi me de ur gên cia, ten do em vis ta o §2º
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de ju nho de 1995, que
pre ce i tua: “O Con gres so Na ci o nal po de rá, com base
em pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
do Se na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá ria 
a que se re fe re o ca put des te ar ti go, me di an te de cre -
to le gis la ti vo, no pra zo de dez dias a con tar do seu re -
ce bi men to”.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 292, de 2002 (nº
835/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi va len te a até
US$75,000,000.00 (se ten ta e cin co mi lhões de dó la -
res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, en tre a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF e o Ban co Inter na ci o nal
para a Re cons tru ção e o De sen vol vi men to – Ban co
Mun di al (BIRD), des ti na da a fi nan ci ar par ci al men te o
Pro gra ma de Mo der ni za ção do Se tor de Sa ne a men to 
– PMSS II (Se cond Wa ter Sec tor Mo der ni za ti on Pro -
ject).

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 293, de 2002 (nº
836/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den te da Re -
pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i -

ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a
US$47,600,000.00 (qua ren ta e sete mi lhões e se is -
cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, en tre a Sa ne a men to de Go iás S/A – Sa -
ne a go e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to 
– BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra -
ma de Água e Sa ne a men to de Go iâ nia.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofí -
cio nº S/24, de 2002 (nº 100/2002, na ori gem), de 17
de ju nho úl ti mo, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos
no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da
Lei Com ple men tar nº 37, de 1998, do Mu ni cí pio de
Ara ca ju, Esta do de Ser gi pe, do Pa re cer da Pro cu ra -
do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta qui -
grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to em jul -
ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te, nos
au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº 293536, que de -
cla rou a in cons ti tu ci o na li da de da re fe ri da lei mu ni ci -
pal (co bran ça de Taxa de Con ser va ção e Ma nu ten -
ção das Vias Pú bli cas).

O ex pe di en te vai à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 575, de 2002, na ori gem, 
de 11 de se tem bro, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen -
da, en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 3º da Re so lu -
ção nº 57, de 1995, com a re da ção dada pe las Re -
so lu ções nºs 51, de 1997; 23, de 1999; 74, de 2000,
e 34, de 2002, to das do Se na do Fe de ral, re la tó rio
so bre a exe cu ção do Pro gra ma de Emis são e Co lo -
ca ção de Tí tu los de Res pon sa bi li da de do Te sou ro
Na ci o nal no Exte ri or, re la ti vo ao pe río do de maio a
ju lho de 2002.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Di ver -
sos 34, de 1997, e, em có pia, aos pro ces sa dos das
Re so lu ções re fe ri das, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 639, de 2002, do Mi nis tro
da Fa zen da, en ca mi nhan do, nos ter mos do dis pos to
no art. 41 da Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do
Fe de ral, o re la tó rio com as ca rac te rís ti cas das ope ra -
ções de cré di to ana li sa das no âm bi to da que la Pas ta,
no mês de agos to do cor ren te ano.
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O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 20, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia anun cia ao Ple ná rio que re ce beu, no dia 19 de 
se tem bro úl ti mo, co mu ni ca ção do Se na dor Ge ral do
Althoff so bre a re as sun ção, na que la data, do exer cí -
cio do man da to de Se na dor pela re pre sen ta ção do
Esta do de San ta Ca ta ri na.

É a se guin te a ín te gra da co mu ni ca ção:

COMUNICADO

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co que re as su -

mo, nes ta data, o exer cí cio de meu man da to de Se na -
dor da Re pú bli ca.

Sala das Ses sões, 19 de se tem bro de 2002. –
Ge ral do Althoff.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa do Se na do
Fe de ral está re ce ben do, até o dia 1º de no vem bro
pró xi mo, as in di ca ções das can di da tas ao Di plo ma
Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz, de acor do com o que
dis põe o art. 3º da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 2, 
de 2001.

As in di ca ções de ve rão ser en ca mi nha das à Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu Ofí cio nº 033-09/02, de 9 de se tem bro 
úl ti mo, do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de São Pa u lo,
su ge rin do que se con si de re a vi a bi li da de de pror ro ga -
ção da va ca tio le gis da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i -
ro de 2002, que “ins ti tui o novo Có di go Ci vil”, a fim de
per mi tir-se à so ci e da de uma opor tu ni da de de re fle -
xão pro fun da e de dis cus são se re na de seus dis po si -
ti vos mais po lê mi cos.

A ma té ria, au tu a da como Pe ti ção nº 6, de 2002,
vai ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia re ce beu os se guin tes Avi sos do Tri bu nal de
Cons tas da União:

– Avi so nº 104, de 2002-CN (nº
2.694/2002-SGS-TCU, na ori gem), que en -
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da
De ci são nº 1.191, de 2002-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, re fe ren te a Au di to ria
re a li za da pela Se cex/BA, nas obras de im -
plan ta ção de pro je tos de ir ri ga ção/cons tru -

ção da adu to ra da Ser ra da Ba ta te i ra/BA.
(TC nº 006.510/2002-8);

– Avi so nº 105, de 2002-CN (nº
2.814/2002-SGS-TCU, na ori gem), que en -
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da
De ci são nº 1.258, de 2002-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, re fe ren te a au di to ria
re a li za da na cons tru ção de tre chos ro do viá -
ri os no Cor re dor Ara gua ia-To can tins
BR-158/PA-Entron ca men to BR-230 (Alta mi -
ra)-Di vi sa PA/MT. (TC nº 007.314/2002-0);

– Avi so nº 106, de 2002-CN (nº
2.815/2002-SGS-TCU, na ori gem), que en ca -
mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da De ci -
são nº 1.257, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam, re fe ren te a au di to ria na cons tru -
ção de tre chos ro do viá ri os no Cor re dor Les te – 
BR-365/MG – Ervá lia – Mu ri aé – Di vi sa
MG/RJ.(TC nº 004.535/2002-8);

– Avi so nº 107, de 2002-CN (nº
2.818/2002-SGS-TCU, na ori gem), que en -
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da
De ci são nº 1.260, de 2002-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, re fe ren te a au di to ria
re a li za da pela Se cex/PE, re fe ren te à cons -
tru ção da Adu to ra do Oes te no Esta do de
Per nam bu co, sob a res pon sa bi li da de do De -
par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as
Se cas/DNOCS. (TC nº 006.094/2002-0);

– Avi so nº 108, de 2002-CN (nº
2.820/2002-SGS-TCU, na ori gem), que en ca -
mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da De ci -
são nº 1.273, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam, re fe ren te a Au di to ria re a li za da
pela Se cex/MA, ob je ti van do ve ri fi car a cons tru -
ção de tre chos ro do viá ri os no Cor re dor Ara -
gua ia – To can tins/BR 226/MA/Ti mon – Por to
Fran co. (TC nº 006.543/2002-9).

Os avisos que acabam de ser lidos vão à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 3 de ou tu bro de
2002 e pu bli cou no dia 4 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 71, que “Alte ra dis po si ções das
Leis nºs 9.028, de 12 de abril de 1995, e 10.480, de 2
de ju lho de 2002, da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43,

18100 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    323OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de 6 de se tem bro de 2001 , dis põe so bre a Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos da Re so lu ção nº 1 , de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or  Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

*PL

José Alen car 

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Mo ro ni Tor gan
Fran cis co Co e lho José Car los F. Jú ni or

PSDB
Ju tahy Ju ni or Anto nio Kan dir
Cus tó dio Mat tos Chi co da Prin ce sa

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Da mião Fe li ci a no
Albé ri co Fi lho Fre i re Jú ni or

PT
João Pa u lo Adão Pret to

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

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

Blo co (PDT/PPS)

João Herr mann Neto Alceu Col la res

Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

Blo co (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme i da Ha rol do Lima

*PHS

Ro ber to Argen ta

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi ta -
ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 4-10-2002;
– Pu bli ca ção da Co mis são: 8-10-2002;
– Insta la ção da Co mis são: 9-10-2002;
– Emen das: até 10-10-2002 (7º dia da pu bli ca -

ção);
– Pra zo fi nal na Co mis são: 4-10-2002 a

17-10-2002 (14º dia);
– Re mes sa do pro ces so à CD: 17-10-2002;
– Pra zo na CD: de 18-10-2002 a 31-10-2002 (15º

ao 28º dia);
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 31-10-2002;
– Pra zo no SF: de 1º-11-2002 a 14-11-2002 (42º

dia);
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 14-11-2002;
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,

pela CD: de 15-11 a 17-11-2002 (43º ao 45º dia);
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir

de: 18-11-2002 (46º dia);
– Pra zo fi nal no Con gres so: 2-12-2002 ** (60 dias)

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.
** § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pelo art.
1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001: “ Pror ro gar-se-á uma úni ca
vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da pro vi só ria que no pra zo de
ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en -
cer ra da nas duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

GP-O nº 1.015/2002

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no in ci so II do art.

73 da Lei nº 10.266, de 24-7-2001 (LDO/2002) e no
in ci so I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19-10-2000, en -
ca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Re la tó rio de Ges tão
Fis cal da Câ ma ra dos De pu ta dos, re fe ren te ao pe río -
do de se tem bro de 2001 a agos to de 2002, apro va do
pela Por ta ria nº 10, de 27-9-2002, a qual será en vi a da 
à pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da União.

Aten ci o sa men te, Aé cio Ne ves, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O ex pe di -
en te lido será ane xa do ao pro ces sa do do Avi so nº 44,
de 2002-CN, e vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 449 /GP

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em vis ta do que de ter mi na o ar ti go 5º, in ci so I da 

Lei nº 10.028, de 19 de ou tu bro de 2000, en ca mi nho a 
Vos sa Exce lên cia o Re la tó rio de Ges tão Fis cal – ins ti -
tu í do pela Lei Com ple men tar nº 101, art. 54, in ci so III
– re fe ren te ao se gun do qua dri mes tre de 2002.

Aten ci o sa men te, – Mi nis tro Mar co Au ré lio, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Ofí cio
lido será ane xa do ao pro ces sa do do Avi so nº 43, de
2002-CN, e vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OFÍCIO/PGR/Nº 1.027

Bra sí lia, 30 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, en ca mi nho a Vos sa Exce -

lên cia o Re la tó rio de Ges tão Fis cal do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, ela bo ra do em con for mi da de com os
ar ti gos 54 e 55 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, re la ti vo ao se gun do qua dri mes tre de
2002.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta
con si de ra ção.

Res pe i to sa men te,  Ge ral do Brin de i ro, Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O ex pe di -
en te que aca ba de ser lido será ane xa do ao pro ces sa -
do do Avi so nº 45, de 2002-CN, e vai à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:
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GABINETE DO LÍDER DO PSDB

OF. PSDB/I/Nº 977/2002

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

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

De pu ta dos Ri car te de Fre i tas e Xico Gra zi a no, como
mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Sér gio Bar ros e
Luiz Ri be i ro, como mem bros su plen tes, para in te gra -
rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a 
Me di da Pro vi só ria nº 62/02, que “Alte ra o art. 25 da
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe
so bre as san ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das
de con du tas e ati vi da des le si vas ao meio am bi en te”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 982/2002

Bra sí lia, 5  de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia os
De pu ta dos Áti la Lira e Ma ri sa Ser ra no, como mem -
bros ti tu la res, e os De pu ta dos Ita mar Ser pa e Pa u lo
Mou rão, como mem bros su plen tes, para in te gra rem a 
Co mis são Mis ta

Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só -
ria nº 63/02, que “Cria o Pro gra ma Di ver si da de na
Uni ver si da de, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i -
ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 987/2002

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

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

De pu ta dos Jo va ir Aran tes e Lú cia Vâ nia, como mem -
bros ti tu la res e os De pu ta dos Dr. He le no e Se bas tião
Ma de i ra, como mem bros su plen tes da Co mis são Mis -
ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria
nº 64/02, que “Esta be le ce ex ce ção ao al can ce do art.
2º da Lei nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que
dis põe so bre me di das com ple men ta res ao Pla no
Real, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 992/2002 

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

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

De pu ta dos Cus tó dio Mat tos e Zu la iê Co bra, como
mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Anto nio Fe i jão e
Se bas tiâo Ma de i ra, como mem bros su plen tes, para
in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a
ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 65/02, que “Re gu la -
men ta o art. 8º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na -
is Tran si tó ri as e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i -
ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº997/2002 

Bra sí lia, de se tem bro de 2002

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

os De pu ta dos Xico Gra zi a no e Luiz Car los Ha uly,
como mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Anto nio
Kan dir e Nilo Co e lho, como mem bros su plen tes,
para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti -
na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 66/02, que
“Dis põe so bre a não  cu mu la ti vi da de na co bran ça
da con tri bu i ção para os Pro gra mas de Inte gra ção
So ci al (PIS) e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser -
vi dor Pú bli co (Pa sep), nos ca sos que es pe ci fi ca;
so bre os pro ce di men tos para des con si de ra ção de
atos ou ne gó ci os ju rí di cos, para fins tri bu tá ri os; so -
bre o pa ga men to e o par ce la men to de dé bi tos tri -
bu tá ri os fe de ra is, a com pen sa ção de cré di tos fis -
ca is, a de cla ra ção de inap ti dão de ins cri ção de
pes so as ju rí di cas, a le gis la ção adu a ne i ra, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se rão fe i -
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:
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Ofí cio nº  64/Plen

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do José Pi -
men tel, PT/CE, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Pe dro Cel so, Lí der
em exer cí cio do PT.  

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si -
dên cia de sig na o De pu ta do José Pi men tel para,
como su plen te, com por a re fe ri da Co mis são, nos ter -
mos do Ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Con gres so Na -
ci o nal que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI Nº 62, DE 2002-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans -
por tes, cré di to su ple men tar no va lor de
R$12.000.000,00, para re for ço de do ta -
ção or ça men tá ria con sig na da no vi gen te 
or ça men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de  2002), em
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su ple -
men tar no va lor de R$12.000.000,00 (doze mi lhões
de re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te do 
Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do 
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção de do ta -
ção or ça men tá ria, con for me in di ca do no Ane xo II
des ta Lei.

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

Bra sí lia,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or -
ça men tos e ba lan ços da União, dos es ta -
dos, dos mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 43 – A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res

e es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po -
ní ve is para ocor rer à des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va.

§ 1º – Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or;

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
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III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei.

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao Po der
Exe cu ti vo re a li zá-las.
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PROJETO DE LEI Nº 63, DE 2002-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União
cré di to es pe ci al no va lor glo bal de R$
2.264.739,00, em fa vor da Jus ti ça Ele i to ral,
da Jus ti ça do Tra ba lho e do Mi nis té rio Pú -
bli co da União, para os fins que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da
União (Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002), em
fa vor da Jus ti ça Ele i to ral, da Jus ti ça do Tra ba lho e do
Mi nis té rio Pú bli co da União, cré di to es pe ci al no va lor
glo bal de R$ 2.264.739,00 (dois mi lhões, du zen tos e
ses sen ta e qua tro mil, se te cen tos e trin ta e nove re a -
is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I 
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta lei, sen do R$935.690,00 (no ve cen tos e
trin ta e cin co mil, se is cen tos e no ven ta re a is) da Re -
ser va de Con tin gên cia.

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

Bra sí lia,
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta -
do no DO 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
0.0. 03/06/1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to -
tal de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci -
o na is, au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao Po der
Exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

 § 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di -
fe ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo 
fi nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos
cré di tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de
cré di to a eles vin cu la dos. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

 § 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe -
ren ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção 
pre vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a
ten dên cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

 § 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is, 
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

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

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

(À Co mis são  Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PROJETO DE LEI Nº 64, DE 2002-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da Se -
gu ri da de So ci al da União cré di to su ple men -
tar no va lor glo bal de R$ 45.906.851,00, em
fa vor de di ver sos Órgãos dos Po de res Le -
gis la ti vo, Ju di ciá rio e Exe cu ti vo e do Mi nis -
té rio Pú bli co da União, para re for ço de do -
ta ções cons tan tes do Orça men to vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.407, de 10 de
ja ne i ro de 2002), em fa vor de di ver sos Órgãos dos
Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e Exe cu ti vo e do Mi nis -
té rio Pú bli co da União, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de R$45.906.851,00 (qua ren ta e cin co mi -
lhões, no ve cen tos e seis mil, oi to cen tos e cin qüen ta e
um re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – ex ces so de ar re ca da ção de re ce i tas não-fi -
nan ce i ras di re ta men te ar re ca da das, no va lor de
R$58.815,00 (cin qüen ta e oito mil, oi to cen tos e quin -
ze re a is); e

II – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri -
as, no va lor de R$45.848.036,00 (qua ren ta e cin co
mi lhões, oi to cen tos e qua ren ta e oito mil, trin ta e seis
re a is), dos qua is R$44.794.036,00 (qua ren ta e qua tro 
mi lhões, se te cen tos e no ven ta e qua tro mil, trin ta e
seis re a is), no âm bi to dos pró pri os Órgãos, e
R$1.054.000,00 (um mi lhão, cin qüen ta e qua tro mil
re a is), da Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca -
do no Ane xo II des ta Lei.

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

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res
e es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis -
po ní ve is para ocor rer à des pe sa e será pre ce di da
de ex po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no D.O
3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:(Veto re je i ta -
do no D.O. 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
D.O. 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no D.O. 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to -
tal de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci -
o na is, au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no D.O.
3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao Po der
Exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no D.O.
3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di -
fe ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo 
fi nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos
cré di tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de
cre di to a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no D.O.
3-6-1964) 

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção, 
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe -
ren ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da -
ção pre vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain -
da, a ten dên cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no
D.O. 3-6-1964) 

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no D.O.
3-8-1964).

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

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

MENSAGEM DE VETO Nº 758

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 40. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos 
adi ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o
de ta lha men to es ta be le ci do na lei or ça men tá ria
anu al.

§ 1º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan -
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se -
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.

§ 2º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal.

§ 3º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe -
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi -
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 4º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men -
te aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va
lei.
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§ 5º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos de
ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti vos
con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i tas para
o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a clas si fi ca -
ção de que tra ta o art. 8º, § 1º, in ci so VI, des ta lei.

§ 6º Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is te -
rão como pra zos im pror ro gá ve is para en ca mi nha -
men to ao Con gres so Na ci o nal, a data de 31 de ou tu -
bro de 2002.

§ 7º Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos
adi ci o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da
União, com in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri -
os, ex ce to os re cur sos des ti na dos a pes so al e dí -
vi da, se rão en ca mi nha dos ao Con gres so Na ci o -
nal no pra zo de até 30 (trin ta) dias, a con tar da
data do pe di do, ob ser va dos os pra zos pre vis tos
nes te ar ti go.

§ 8º É ve da da a su ple men ta ção das do ta ções
das ca te go ri as de pro gra ma ção can ce la das nos ter -
mos do pa rá gra fo an te ri or, sal vo a exis tên cia de le gis -
la ção su per ve ni en te.

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

 (À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Os pro -
je tos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 01, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce os se guin tes ca len dá ri os
para a tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 13-10 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 21-10  – Pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 26-10 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das 

emen das;

Até 5-11 – Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 1.176/INSS/DCPRES.

Bra sí lia,  18 de ju lho de 2002

A Sua Exce lên cia, o Se nhor
Se na dor Car los Wil son

Pri me i ro Se cre tá rio da Mesa do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF 

Se nhor Se na dor,

Fa ze mos re fe rên cia ao OF.SF/17, de 29 de ja ne -
i ro de 2002, re fe ren te às con clu sões da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to-CPI, cri a da no Se na do Fe -
de ral, pelo Re que ri men to nº 497/2000, a fim de in for -
mar o se guin te:

a. foi de ter mi na do às Ge rên ci as-Exe cu ti -
vas no Esta do do Rio de Ja ne i ro que in ten si fi quem
e/ou re a li zem ações fis ca is nos es tá di os de fu te bol
da que la Uni da de da Fe de ra ção, quan do da re a li za -
ção de par ti das de fu te bol pro fis si o nal, con for me re -
co men da do na pá gi na 651 do Re la tó rio da CPI do Fu -
te bol do Se na do Fe de ral;

b. foi de ter mi na do a re a li za ção de ação fis -
cal no Clu be de Re ga tas Fla men go, em aten di men to
à re co men da ção con ti da na pá gi na 911 do ci ta do Re -
la tó rio; e

c. quan to ao cons tan te no item c do re fe ri -
do Ofí cio, este Órgão so li ci ta a re mes sa dos do cu -
men tos ob ti dos pela men ci o na da CPI, re la ti vos à
Empre sa Rhum mell, a fim de sub si di ar os tra ba lhos
de au di to ria fis cal.

Res pe i to sa men te, Ju dith Iza bel Izé Vaz, Di re -
to ra-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces sa do
do Re que ri men to nº 497, de 2000.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi en ca mi nha da,
em có pia, à au to ri da de re que ren te no dia 24 de se -
tem bro de 2002, me di an te o Ofí cio SGM. nº 419, de
2002.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias ) – O
ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

Me di an te Ofí cio SGM nº 386, de 11 de se tem bro 
de 2002, in for mou-se à au to ri da de re que ren te que a

do cu men ta ção so li ci ta da foi re me ti da, em 7 de maio
úl ti mo, Re pú bli ca em São José dos Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces sa do
do Re que ri men to nº 497, de 2000.

Me di an te Ofí cio SGM nº 385/2002, de 10 de se -
tem bro de 2002, in for mou-se à au to ri da de re que ren te 

que a do cu men ta ção so li ci ta da foi re me ti da à Pro cu -
ra do ria da Re pú bli ca em Mi nas Ge ra is.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) — O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces sa do
do Re que ri men to nº 497, de 2000.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi en ca mi nha da,
em có pia, à au to ri da de re que ren te no dia 9 de se tem -
bro de 2002, me di an te Ofí cio SGM nº 384/2002.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) — So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 276/02–FAO
Pro to co la do nº 104.521/00-PGJ
(fa vor uti li zar esta re fe rên cia)

São Pa u lo, 9 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o e em aten ção ao ofí cio nº 926/

02, de 5 de agos to de 2002, in for mo a Vos sa Exce lên cia 
que foi ins ta u ra do no Se tor de Fe i tos Cri mi na is de Com -
pe tên cia Ori gi ná ria do Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça o
pro to co la do nº 104.521/00, re fe ren te à do cu men ta ção
en ca mi nha da pelo en tão Pre si den te do Se na do Fe de ral 
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, vi san do apu ra ção
dos fa tos no ti ci a dos nas re pre sen ta ções nºs 16.462/99,
16.468/99, 16.525/99, 15.050/99, 15.574/99, 15.609/
99, 16.052/99, e 16.055/99.

Entre tan to, a re pre sen ta ção nº 16.346/99 - ob je -
to do vos so ofí cio , não fez par te do con jun to de do cu -
men tos que nos foi en ca mi nha do, ra zão por que não
foi ob je to de apu ra ção es pe cí fi ca.

Res sal to, ou tros sim, que o pro to co la do nº
104.521/00, foi ar qui va do em 24-9-2001 e en ca mi -
nha do ao Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de
São Pa u lo em 16-10-2001, após as pu bli ca ções e
ano ta ções de pra xe.

Escla re ço, fi nal men te, que os do cu men tos ane -
xa dos ao ofí cio de Vos sa Exce lên cia es tão sen do re -
me ti dos ao Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça, ten do em vis -
ta o dis pos to no ar ti go 33, pa rá gra fo úni co, da Lei
Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra Na ci o nal, Lei Com ple men -
tar nº 35.143/79.

Res tri to ao ex pos to, apre sen to a Vos sa Exce -
lên cia mi nhas res pe i to sas ho me na gens. _ Luiz Anto -
nio G. Mar rey, Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça.

Em 8-10-02. – Ra mez Te bet, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) _ O ofí cio

lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces sa do
do Re que ri men to nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) — So bre a
mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O ex pe di -
en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 1.101, de 1996.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi en ca mi nha da,
em có pia, à au to ri da de re que ren te no dia 24 de se -
tem bro de 2002, me di an te o Ofí cio SGM nº 420/2002.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Há ora do -
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ney Su as su na.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao ini ci ar esta ora -
ção, cre io que cabe a mim di zer da di fi cul da de de ana -
li sar um ple i to a tão pou ca dis tân cia de sua re a li za -
ção. Nor mal men te, o en vol vi men to, as emo ções e os
fa tos ain da não in te i ra men te es cla re ci dos de al guns
epi só di os di fi cul tam a aná li se. Entre tan to, eu não po -
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de ria de i xar de es tar nes ta tri bu na, nes te mo men to,
ana li san do a úl ti ma ele i ção.

Pri me i ra men te, que ro fa lar do ama du re ci men to
po lí ti co do ci da dão bra si le i ro. To dos pen sa vam que, em
al guns gro tões, o povo con ti nu a ria sen do le va do. Que
equí vo co! Como cabe a fra se “a voz do povo é a voz de
Deus”! Hou ve uma mo di fi ca ção no com por ta men to dos
bra si le i ros, e tem ha vi do, re al men te, uma len ta, gra du al
e se gu ra mar cha em bus ca da de mo cra cia, ini ci a da nos
anos 80 com a ele i ção do Pre si den te Tan cre do Ne ves,
se gui da pelo Go ver no José Sar ney, que deu pros se gui -
men to à re de mo cra ti za ção. A cada dia, tem-se mos tra -
do mais con so li da da a nos sa de mo cra cia.

Srªs e Srs. Se na do res, ren do uma ho me na gem
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que, com 
fir me za e con vic ção, mos trou, por meio de sua for ma -
ção de de mo cra ta, como de ve ria se com por tar o Go -
ver no. E se com por tou de modo im pe cá vel. O Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so foi um ma gis tra do, 
e isso é o que tem sido can ta do e de can ta do em todo
o mun do por meio da im pren sa de to dos os pa í ses
que aqui se fi ze ram re pre sen tar para as sis tir ao nos -
so pro ces so ele i to ral, um dos mais mo der nos, se não
o mais mo der no de hoje.

Exis ti ram al guns de fe i tos – 1% das ur nas não
fun ci o na ram, e hou ve al guns pro ble mas –, mas, para
um país con ti nen tal como o nos so, hou ve mu i to pou -
cos atro pe los. E pro ble mas exis tem quan do há pa i -
xões hu ma nas e a Lei de Murphy, cri an do al gu mas di -
fi cul da des que fi ze ram com que as fi las fos sem qui lo -
mé tri cas. No en tan to, de ve mos le var em con si de ra -
ção que a vo ta ção não era sim ples, pois eram mu i tas
as es co lhas. Hou ve até can di da tos que ti ve ram di fi -
cul da des para vo tar. Mas, na ver da de, no mun do glo -
bal, o Bra sil des pon ta como uma de mo cra cia con so li -
da da, onde, ape sar do em ba te emo ci o nal, está ha -
ven do uma tran qüi la afir ma ção da nos sa de mo cra cia.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so teve mu i -
tas vi tó ri as, en tre as qua is a ob ti da con tra a in fla ção. A
pas sa gem pelo mun do tu mul ta do da glo ba li za ção se
deu com di fi cul da des, e hou ve es pe cu la ções con tra a
mo e da não só no Bra sil –até con tra a Ingla ter ra o fi ze -
ram. Há a ques tão do ca pi tal vo lá til, e cri ses ocor rem
aqui, ali, aco lá. Enfren ta mos tudo isso. E Sua Exce lên -
cia, com se re ni da de – com crí ti cas por par te da Opo si -
ção, o que é nor mal, na tu ral –, im plan tou a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, que está sen do co pi a da por toda
a Amé ri ca e por todo o mun do, as sim como a éti ca no
ser vi ço pú bli co, en tre ou tros avan ços.

No en tan to, não fo ram es ses os avan ços que o
povo que ria. Se, por um lado, fo ram cons ta ta dos es -
ses avan ços e a tran qüi li da de e se ri e da de de Sua

Exce lên cia como es ta dis ta, não po de mos de i xar de
ob ser var que 72% da po pu la ção vo tou a fa vor da
Opo si ção. Assim, é pre ci so ha ver um re di re ci o na -
men to dos ob je ti vos, por que esse é um in di ca ti vo, na
de mo cra cia, que deve ser se gui do. O Go ver no foi
bom? Foi. Mas foi su fi ci en te men te bom? Se ti ves se
sido su fi ci en te men te bom, 72% da po pu la ção não te -
ria vo ta do na Opo si ção.

To dos sa be mos – prin ci pal men te nós que mi li ta -
mos na po lí ti ca e pes so as como eu, que fui pro fes sor
de His tó ria e sou pro fes sor uni ver si tá rio – das di fi cul -
da des de um país con ti nen tal, das de si gual da des,
das di fe ren ças, da pres sa que a po pu la ção tem em
ver mo di fi ca ções, da es ca la da da vi o lên cia, das in jus -
ti ças, da Jus ti ça len ta – não por cul pa dela, mas por
fal ta de apa ra to – e das di fi cul da des em ge rir um país
po bre. Hoje, por exem plo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, so bre vo a mos Bra sí lia por uma hora, por -
que as ver bas para o ra dar do Ae ro por to de Bra sí lia
fo ram con tin gen ci a das, não dan do va zão ao flu xo de
ae ro na ves cres cen te nes te País. Os con tin gen ci a -
men tos in co mo dam e, às ve zes, ocor rem em áre as
que não po de ri am ocor rer.

Sa be mos que o len çol é pe que no e que não é
pos sí vel co brir to dos; puxa aqui, puxa ali. Sei que o
Pre si den te fez tudo o que pôde, mas não foi o su fi ci -
en te. Está aí a voz do povo, a voz das ur nas a di zer
que o de sem pe nho do Go ver no não foi sa tis fa tó rio –
72% da po pu la ção vo tou na Opo si ção.

Mas tam bém de ve mos lem brar que mu i tos des -
ses pro ble mas são his tó ri cos e que há um aço da men to.
Anti ga men te tudo era mais cal mo. Da Pa ra í ba até aqui,
na dé ca da de 30, le va va-se qua se 15 dias de va por, e
as no tí ci as que sa i am da qui le va vam 30 dias para che -
gar ao in te ri or. Hoje, não só da qui para a Pa ra í ba, mas
de qual quer lu gar para qual quer par te do mun do, as no -
tí ci as che gam em tem po real. A te le vi são, o rá dio, os
me i os de co mu ni ca ção di vul gam tudo na hora.

Com cer te za, essa ele i ção foi mu i to mais cor re -
ta do que qual quer ou tra. Se ti vés se mos usan do cé -
du la, com cer te za o Seu Creys son te ria sido um cam -
peão de vo tos. O pes so al do Cas se ta & Pla ne ta te ria
sido o mais vo ta do do País, com toda a cer te za. Mas,
gra ças a Deus, não adi an ta va di gi tar o seu nome, por -
que este não apa re cia na urna ele trô ni ca.

Mas con ti nu a mos com dis tor ções. Vou con tar
uma his tó ria in te res san te. Te nho uma pri ma que é do
Pro na, vive no Rio de Ja ne i ro e se ins cre veu para
con cor rer em São Pa u lo. Foi ele i ta De pu ta da Fe de ral
por São Pa u lo, mas, como não ti nha o do mi cí lio de ci -
di do, o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral cas sou a sua ins cri -
ção. Ela não é De pu ta da Fe de ral, em bo ra more no
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Rio de Ja ne i ro, por que hou ve esse pro ble ma de re gis -
tro. E ain da so bra ram dois lu ga res de De pu ta do Fe de -
ral. E mu i tos va lo ro sos com pa nhe i ros, com ser vi ços
pres ta dos a este País, que ob ti ve ram até 70 mil vo tos
nas ele i ções, não se ele ge ram. Enquan to isso, ou tros
que ob ti ve ram pou co mais de 200 vo tos es ta rão no
Con gres so Na ci o nal a par tir do pró xi mo ano. Te re mos 
que cor ri gir essa dis tor ção mais cedo ou mais tar de.

Qu an do en trei nes ta Casa, ain da no pri me i ro
man da to, fiz um ar ti go e um dis cur so em de fe sa de
uma re for ma po lí ti ca am pla. O ano era o de 1996, e eu 
di zia na que la al tu ra que a pri me i ra re for ma que tí nha -
mos que fa zer era a po lí ti ca.

Nes se dis cur so, eu di zia que de ve ría mos ex tin -
guir a imu ni da de dos mem bros do Le gis la ti vo no que
tan ge a cri mes não co ne xos à ati vi da de par la men tar,
con tri bu in do as sim para o res ga te do pres tí gio dos
po lí ti cos. Di zia eu na que la opor tu ni da de: “Deve-se
mo ra li zar as nor mas per ti nen tes ao fi nan ci a men to
das cam pa nhas ele i to ra is, mi ni mi zan do a in fluên cia
do po der eco nô mi co nos ple i tos. Deve-se res trin gir a
di vul ga ção de pes qui sas de in ten ção de voto, as qua -
is, du ran te todo esse pe río do, fo ram ma ni pu la das.
Mu i tas de las não co in ci di ram com o re sul ta do das
ele i ções, e mu i tas ti ve ram sen ti do dú bio. Pre ci sa-se
apu rar isso, evi tan do-se o con di ci o na men to dos re -
sul ta dos ele i to ra is por par te dos me i os de co mu ni ca -
ção de mas sa. Tal vez seja esta a mais gra ve das res -
pon sa bi li da des a pe sar so bre os om bros da atu al Le -
gis la tu ra que es ta mos a as su mir: le gar ao País uma
le gis la ção po lí ti co-ele i to ral es tá vel, du ra dou ra, que
con tri bua de ci si va men te para a con so li da ção de fi ni ti -
va da de mo cra cia no Bra sil. Lan ce mo-nos, de cor po e
alma, a esse por ten to so de sa fio!”.

Tudo isso eu dis se em 1996, num dos meus pri -
me i ros dis cur sos aqui. E, por qua tro anos, essa re for -
ma po lí ti ca fi cou pa ra li sa da, não avan çou, e as dis tor -
ções con ti nu am.

Com toda cer te za, de novo, nes ta Le gis la tu ra,
va mos di zer que cor ri gi re mos es sas dis tor ções, mas
são mu i tos os que não têm in te res se no voto dis tri tal,
são mu i tos os que não têm in te res se em que haja a
co bran ça. Des sa for ma, com cer te za, no va men te ha -
ve rá mu i ta con ver sa e pou ca ação. Enquan to não fi -
zer mos uma re for ma po lí ti ca para va ler, ha ve rá dis tor -
ções. Embo ra te nha mos pro gre di do mu i to na de mo -
cra cia, ain da há con ser tos a se rem fe i tos.

Qu an to ao co e fi ci en te ele i to ral, a cul pa é do
Con gres so que não vo tou em tem po útil a lei ele i to ral e 
per mi tiu re sul ta dos con si de ra dos um es cân da lo pelo
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. Será que os can di da -
tos ele i tos com du zen tos e pou cos vo tos re pre sen ta -
rão re al men te o Esta do de São Pa u lo? Te re mos que
nos de bru çar so bre isso ago ra, que pas sou o ca lor da

cam pa nha, ape sar de que ain da te re mos al guns dias
até o se gun do tur no. Pre ci sa mos olhar e agir.

Os re sul ta dos das ele i ções fo ram sur pre en den tes
em mu i tos Esta dos da Fe de ra ção. Por um lado, a po pu -
la ção re je i tou ve lhos ca ci ques, pes so as que ja ma is po -
día mos crer se ri am der ro ta das. Isso muda o con ce i to do 
voto dos gro tões, por que Esta dos que eram con si de ra -
dos gro tões fi ze ram mu dan ças ra di ca is. Com toda cer -
te za, pre ci sa mos ana li sar es ses re sul ta dos.

É cla ro que va mos la men tar aqui a per da de
gran des no mes que fi ze ram a his tó ria da de mo cra cia
nes te País. Te rei de me acos tu mar, Srªs e Srs. Se na -
do res, por exem plo, com a au sên cia, a per da do con -
ví vio diá rio de no mes que en ri que ce ram esta Casa:
Iris Re zen de, Ma u ro Mi ran da, José Fo ga ça, gran de
Se na dor, Fran ce li no Pe re i ra, Ber nar do Ca bral, Car los 
Wil son, Artur da Tá vo la e tan tos ou tros. Esses no mes
po de rão até não es tar no pa i nel do Se na do nos pró xi -
mos qua tro anos, mas, com cer te za, es ta rão ins cri tos
na his tó ria da de mo cra cia des te País.

Gran des di fi cul da des se rão en fren ta das pelo
es co lhi do para go ver nar o Bra sil, prin ci pal men te em
ra zão da mag ni tu de dos pro ble mas, tí pi cos de uma
Na ção jo vem que ape nas ama nhe ce para o mun do.
Não se tra ta ape nas da com ple xi da de de ter mi na da
pe las de si gual da des in ter-re gi o na is e até mes mo das
vá ri as ca ma das so ci a is, mas de que brar ata vis mos
que per ma ne cem na men te do bra si le i ro, como pre ci -
sar ga nhar ra pi da men te para vol tar para a co lô nia, ou
pre ci sar de um fe i tor, por que, dos cin co sé cu los de
his tó ria, qua tro fo ram de es cra vi dão, e só se tra ba lha -
va sob o co man do de um fe i tor. Ou, ain da, o de que se 
pode que brar tudo o que é pú bli co, pois per ten ce ao
rei e não gos ta mos dele.

Te mos mu i tos de sa fi os pela fren te. O ano que
vem não vai ser um ano fá cil, por que os R$22 bi lhões
que cir cu la ri am na eco no mia bra si le i ra como dí vi da
ati va não vão es tar aqui. Isso vai di fi cul tar a ges tão do
pró xi mo Pre si den te. 

Há tam bém pro ble mas como a Alca e o Mer co -
sul, além de inú me ros ou tros que te rão de ser de ci di -
dos na nova Le gis la tu ra. 

Di an te do exem plo de re no va ção das duas Ca -
sas, es pe ro que se ja mos mais rá pi dos e es te ja mos
mais aten tos e mais pre o cu pa dos com es ses pro ble -
mas. Como le gis la do res, te re mos de nos an te ci par à
His tó ria, ofe re cen do ao País os ins tru men tos le ga is
que tor na rão me nos di fí cil a ta re fa do Pre si den te ele i to.

Nes ses me ses que fal tam, se nos de di car mos,
po de re mos mu dar al guns itens que vão fa ci li tar o com -
ba te à vi o lên cia. Va mos po der me lho rar as leis eco nô -
mi cas e fa zer uma lim pe za, per mi tin do aos Go ver na do -
res e ao Pre si den te atu a rem mais efi ci en te men te.
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Com toda cer te za, te mos pro je tos im por tan tes
tra mi tan do nes ta Casa. Lem bro, por exem plo, um pro -
je to da mi nha au to ria, um pa co te an ti vi o lên cia que
traz a pro i bi ção da co mer ci a li za ção de ar mas de fogo
– só se po de ria com prar arma de fogo com uma jus ti fi -
ca ti va mu i to sé ria. Ve ri fi ca mos tam bém ser cada vez
mais ne ces sá ria a cons tru ção de pre sí di os fe de ra is, o 
que vi o pre si den ciá vel Ser ra ace nar que vai fa zer.

A es ca la da da vi o lên cia tem pro va do a ne ces si -
da de da ur gên cia de nos sas ações. Pre ci sa mos re -
sol ver com que ida de uma pes soa se tor na im pu tá vel.
Não po de mos con ti nu ar com a im pu ta bi li da de aos 18
anos. Em al guns pa í ses, como a Ingla ter ra, é a par tir
dos 13 anos; em ou tros, a par tir dos 14 anos. Como
no Bra sil o in di ví duo só se tor na im pu tá vel aos 18
anos, to das as qua dri lhas têm um ma ta dor de 16
anos. Ele é res pon sa bi li za do por tudo o que acon te ce. 
Ma tam dez. Quem foi? Foi o de 16 anos. Pre ci sa mos
ter co ra gem de to mar al gu mas ati tu des que vão mu -
dar, com toda cer te za, essa re a li da de.

Nes ta Casa, mu i tas ve zes so mos in jus ti ça dos,
Sr. Pre si den te. Qu an do re la ta mos as pa ten tes, ti ve -
mos uma guer ra para fa zer pas sar a li cen ça com pul -
só ria, sem a qual não te ria ha vi do os re mé di os con tra
a Aids e os ge né ri cos. Aqui, que ría mos que o pi pe li ne
não fos se apro va do e que le vás se mos dez anos, como 
a Eu ro pa fez, para ad mi tir a lei de pa ten tes, como os
ou tros fi ze ram; que ría mos um DNPI for te. E fo mos der -
ro ta dos em qua se tudo. O Go ver no, o mes mo que me
aju dou a apro var a ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por una ni mi da de, der ro tou-a
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Gra ças a
Deus, es ca pa ram al guns itens. Não fos se isso, hoje
não te ría mos o pa co te anti-Aids, tão de can ta do pelo
pre si den ciá vel Ser ra. Te mos que ter co ra gem. 

Leio hoje nos jor na is a no tí cia de que, in de pen -
den te de quem seja o Pre si den te, te re mos mais for ça, 
se re mos mais al ti vos di an te das po tên ci as mun di a is,
que nos olham como um fi nal do mun do. Elas só que -
rem que cum pra mos suas leis, mas não cum prem as
leis que são fe i tas para to dos, in clu si ve pela OMC.

Lem bro com ale gria, no bres Se na do res, que,
quan do o Se na dor Edu ar do Su plicy fa la va de ren da mí -
ni ma, apre sen tei uma emen da que foi apro va da e que
foi aca ta da por S. Exª. Te nho seu li vro, com de di ca tó ria,
so bre o tema Bol sa-Esco la, de po is im plan ta do no Go -
ver no Cris to vam e hoje di vul ga do no Bra sil qua se todo.

Te mos tra ba lha do, te mos cum pri do a nos sa par -
te, mas a ve lo ci da de não é sa tis fa tó ria.

Mais ain da, Sr. Pre si den te, te mos de ti rar as li -
ções des sa ele i ção. Na Pa ra í ba, há um di ta do que diz

que “sa bi do é quem apren de ven do os ou tros apa -
nha rem, e es tú pi do é aque le que pre ci sa apa nhar
para apren der”. Esta mos ven do o que o povo quer.
Esta mos ven do as li ções que o povo deu nas ur nas. É
uma voz alta, to ni tru an te. É uma voz cla ra, que mos tra 
que já não há rin cões nes te País que não sa i bam o
que é a vo ta ção. Esta mos no se gun do tur no da ele i -
ção para a Pre si dên cia e para mu i tos Go ver nos Esta -
du a is, e o povo terá mais uma opor tu ni da de para dis -
cer nir quem é o me lhor, quem deve con du zir. No en -
tan to, de qual quer for ma, ur gem mo di fi ca ções, por -
que, quan do a Opo si ção soma 72% dos vo tos, al gu -
ma co i sa tem de mu dar.

Pa ra béns aos ele i tos, tris te za para os com pa -
nhe i ros – in clu si ve, ci tei al guns – que não vol tam à
Casa, mas es ta re mos aqui, como uma le gião, uni dos,
lu tan do para, nes ses dois me ses, fa ci li tar a vida dos
Go ver na do res e do pró xi mo Pre si den te, por meio de
re for mas que pre ci sam ser fe i tas.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, O Sr. Osmar Dias, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Luiz
Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Ain da há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, do
PDT do Pa ra ná. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos, mas, como foi re e -
le i to, terá 21.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, mu i to obri ga do pela to le rân cia e pelo pre sen te
de um mi nu to. Hoje, a mi nha in ten ção é usar da pa la -
vra no Se na do Fe de ral, pela pri me i ra vez de po is da
ele i ção do dia 6 de ou tu bro, para fa zer um agra de ci -
men to à po pu la ção do meu Esta do.

Foi uma ele i ção em que pri o ri zei o de ba te das
idéi as, a apre sen ta ção de pro pos tas e de pro je tos.
Não per mi ti que um se gun do se quer do meu es cas so
tem po na te le vi são e no rá dio fos se uti li za do para fa -
zer agres sões, e, por esse mo ti vo, tam bém não fui
agre di do. Res pe i tei e fui res pe i ta do até pe los meus
ad ver sá ri os.

Além de agra de cer à po pu la ção do Pa ra ná, que
con fi ou mais uma vez em meu nome, que ro agra de -
cer tam bém aos meus ad ver sá ri os, que, em ne nhum
mo men to, fi ze ram qual quer agres são ou crí ti ca ao tra -
ba lho que de sen vol vi no Se na do du ran te o meu pri -
me i ro man da to. Isso me per mi tiu, ao lon go de mi nha
cam pa nha, apre sen tar um re la tó rio do que re a li zei
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aqui nos úl ti mos oito anos e, além dis so, apre sen tar
pro pos tas e idéi as que pre ten do de fen der em meu
pró xi mo man da to como Se na dor da Re pú bli ca, re pre -
sen tan do o meu Esta do do Pa ra ná.

Obti ve uma vo ta ção que é a ma i or da his tó ria do
Pa ra ná: 2.776.250 pa ra na en ses re co nhe ce ram o es -
for ço que fiz no Se na do Fe de ral para de fen der o nos -
so Esta do e con fi a ram mais uma vez em meu nome.
Qu an do dis pu ta mos um car go ou a re e le i ção, é pre ci -
so con si de rar que a po pu la ção faz um jul ga men to.
Acre di to que o jul ga men to te nha sido al ta men te po si -
ti vo, por que, como dis se, re ce bi a ma i or vo ta ção dada 
a um ho mem pú bli co na his tó ria do Pa ra ná. É cla ro
que isso me traz para o Se na do mais mo ti va do, mais
es ti mu la do e, so bre tu do, mais cons ci en te da gran de
res pon sa bi li da de que, mais uma vez, as su mi com o
povo do meu Esta do. 

Cum pri, no meu pri me i ro man da to, to dos os
meus com pro mis sos e, mais im por tan te, de sem pe -
nhei o meu man da to ba se a do na pos tu ra éti ca e no
res pe i to à po pu la ção do meu Esta do e do Bra sil.
Devo, ago ra, re a fir mar o com pro mis so de sem pre me
man ter no ca mi nho que es co lhi para tri lhar: o ca mi -
nho da de cên cia, do qual não que ro me afas tar e não
me afas ta rei ja ma is.

Tal vez as pes so as do meu Esta do se lem brem de
que, du ran te toda a mi nha cam pa nha ele i to ral, em to -
dos os en con tros, em to das as re u niões, eu di zia que os 
meus dis cur sos po di am não ser lem bra dos, mas que fa -
zia ques tão de que não se es que ces sem das mi nhas
ati tu des, dos meus ges tos, da mi nha pos tu ra, por que é
com as ati tu des, os ges tos e a pos tu ra que es cre ve mos
a nos sa bi o gra fia, a nos sa his tó ria de vida.

Ao lon go dos anos em que aqui es ti ve, ob ti ve o
res pe i to dos meus pa res, dos meus co le gas, exa ta -
men te por que res pe i tei tam bém a to dos. É com esse
es pí ri to que que ro vol tar ao Se na do na pró xi ma le gis -
la tu ra, por que te mos um gran de de sa fio pela fren te. 

Os can di da tos a Pre si den te, os dois que fo ram
para o se gun do tur no, tan to Lula quan to Ser ra, du ran -
te os de ba tes do pri me i ro tur no, as su mi ram com pro -
mis sos com a so ci e da de bra si le i ra, e, en tre es ses
com pro mis sos, es tão as re for mas es tru tu ra is que te -
re mos que vo tar no Con gres so Na ci o nal. Tam bém eu
as su mi o com pro mis so de aqui lu tar por uma re for ma
tri bu tá ria que não fos se a de fen di da pelo atu al Se cre -
tá rio da Re ce i ta, que quer cada vez ar re ca dar mais, e, 
ar re ca dan do mais, co lo car um peso enor me nos om -
bros do se tor pro du ti vo na ci o nal É o que mos tram os
nú me ros: em 95, tí nha mos uma car ga tri bu tá ria que
re pre sen ta va 27% do Pro du to Inter no Bru to; hoje, ela
che ga a 34%. Essa car ga tri bu tá ria até que po de ria
es tar sen do paga de bom gra do pela po pu la ção bra si -
le i ra se es ti vés se mos, em con tra par ti da, ven do-a vol -

tar à so ci e da de sob a for ma de be ne fí ci os, obras e
ações so ci a is. Mas não é esse o caso. 

Sr. Pre si den te, o re sul ta do do pri me i ro tur no
leva à me di ta ção to dos aque les que que rem exer cer
um man da to con fe ri do pela po pu la ção em sin to nia
com a so ci e da de: mais de 70% da po pu la ção vo tou
con tra o can di da to do Go ver no. É cla ro que ago ra te -
re mos o se gun do tur no e mu i ta co i sa po de rá mu dar,
mas o can di da to do Go ver no terá que mos trar os pon -
tos po si ti vos do atu al Go ver no e com pa rá-los com
aqui lo que ele pre ten de fa zer, por que, lo gi ca men te,
Lula fará a com pa ra ção do go ver no que ele quer fa zer 
com o atu al mo de lo de de sen vol vi men to, que, acre di -
to, co me teu equí vo cos enor mes, prin ci pal men te em
re la ção ao de sem pre go. Pre ci sa mos com ba ter o de -
sem pre go de for ma vi go ro sa e ur gen te.

A re for ma tri bu tá ria se faz ne ces sá ria exa ta -
men te por que te mos que au men tar a pro du ção e,
con se qüen te men te, a ex por ta ção e os em pre gos. É
im pos sí vel al can çar mos esse ob je ti vo sem uma re for -
ma tri bu tá ria ur gen te. Mas de ve mos pen sar em algo
di fe ren te do que pro põe a Me di da Pro vi só ria nº 66,
que, em seu art. 12, traz um gran de ab sur do: pro põe o 
au men to do Impos to de Ren da do pro du tor ru ral de
20% para 27,5%, além de co brar na fon te e não na
de cla ra ção – cri ti co a me di da, mas lem bro que re ce bi
a no tí cia de que o Go ver no re ve rá esse ar ti go.

Aqui no Con gres so Na ci o nal, nes te mo men to de
tran si ção po lí ti ca que terá como con se qüên cia al te ra -
ções nas po lí ti cas eco nô mi ca e so ci al, te re mos que
nos com por tar com res pon sa bi li da de e com a cons -
ciên cia de que fo mos ele i tos para de fen der os in te res -
ses do Bra sil e de nos sos res pec ti vos Esta dos. Exa ta -
men te nes ta fase de tran si ção, de ve mos evi tar que
uma me di da pro vi só ria que traz tan tos pre ju í zos ao se -
tor pro du ti vo seja apro va da. Ou o Go ver no faz uma re -
vi são des sa me di da pro vi só ria ou te re mos que der ru -
bá-la no Con gres so Na ci o nal ain da nes ta Le gis la tu ra.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Ouço o no -
bre Se na dor Tião Vi a na com mu i ta hon ra.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Osmar Dias, in ter rom po-o ape nas para re gis trar no
ple ná rio do Se na do Fe de ral a mi nha enor me sa tis fa -
ção com a apro va ção nas ur nas do man da to de V. Exª,
com a de le ga ção fe i ta pela so ci e da de do Pa ra ná para
que V. Exª re pre sen te aque la Uni da de da Fe de ra ção
nos pró xi mos oito anos. Te nho mu i ta sa tis fa ção em
tes te mu nhar essa vi tó ria e acom pa nhar o exer cí cio
do seu man da to, por que é um man da to que or gu lha a
to dos nós do Se na do Fe de ral, é um man da to que está 
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a al tu ra do seu tem po. V. Exª é um Se na dor à al tu ra
dos de sa fi os do ter ce i ro mi lê nio e, sem dú vi da al gu -
ma, con ti nu a rá dan do uma enor me con tri bu i ção ao
gran de de ba te na ci o nal nes ta Casa. Qu e ro di zer que
a re for ma do Esta do bra si le i ro, as sun to que V. Exª in -
tro duz ao mes mo tem po em que re co nhe ce e ex pres -
sa a sua gra ti dão ao povo do Pa ra ná, é o de sa fio do fu -
tu ro Pre si den te da Re pú bli ca, dos fu tu ros ges to res do
Esta do bra si le i ro. Qu e ro di zer que V. Exª dará uma
enor me con tri bu i ção a este mo men to da po lí ti ca bra si -
le i ra. Há um ven to so pran do a fa vor do cres ci men to
dos qua dros que são mais de di ca dos à re for ma do
Esta do, à re for ma es tru tu ral da so ci e da de; há um ven -
to so pran do a fa vor da que les que que rem di mi nu ir as
in jus ti ças nes te País e que que rem ver um Bra sil mais
de cen te, um Bra sil ca paz de unir o seu povo, ca paz de
re pre sen tar, nas suas ins tân ci as pú bli cas, a so ci e da de 
de ma ne i ra mais ver da de i ra. Expres so, por tan to, a mi -
nha ale gria e imen sa sa tis fa ção por vê-lo no va men te
na Casa para con tri bu ir de ma ne i ra tão ele va da. V. Exª
é um Se na dor que or gu lha a to dos nós des ta Casa.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Tião Vi a na, nos sa ad mi ra ção é re cí pro -
ca e o nos so res pe i to tam bém. Aliás, apro ve i to a opor tu -
ni da de para cum pri men tá-lo tam bém pela gran de vi tó -
ria de Jor ge Vi a na, Go ver na dor do Acre, que foi re e le i to
com 63% dos vo tos, o que ates ta a apro va ção do povo
ao seu pri me i ro man da to. Como S. Exª pró prio dis se em 
en tre vis ta hoje, ago ra de tém mais ex pe riên cia e co nhe -
ci men to dos pro ble mas do Esta do e do País e po de rá
fa zer um go ver no ain da me lhor. É isso o que de se jo ao
Go ver na dor; e a V. Exª, que con ti nue exer cen do esse
man da to bo ni to aqui no Se na do Fe de ral.

Re al men te, pro cu rei de ba ter no Pa ra ná as re for -
mas es tru tu ra is. Aliás, trans for mei a cam pa nha num
mo men to mu i to im por tan te e di fe ren ci a do de ou tras
cam pa nhas que eu vi sen do re a li za das. Acre di to que
as so ci e da des pa ra na en se e bra si le i ra de se jam ver a
dis cus são dos pro ble mas que as afe tam e, so bre tu do, 
a pro pos ta de so lu ção que te mos a apre sen tar, e não
as agres sões pes so a is. Sem pre digo que, numa cam -
pa nha ele i to ral, as agres sões pes so a is não aju dam a
ti rar o tra ba lha dor do de sem pre go, a ta par o bu ra co
das es tra das em es ta do pre cá rio no meu Esta do – e
pa re ce-me que não é só lá. O de ba te das pro pos tas é
o que ali men ta o pro ces so numa cam pa nha ele i to ral,
para que o ci da dão pos sa ir às ur nas es co lher cons ci -
en te uma pro pos ta, um pla no de go ver no, e não ape -
nas uma pes soa que se apre sen tou na te le vi são ou
num co mí cio ape nas para fa zer uma agres são ou ou -
tra, sem con tri bu ir para o de ba te, para me lho rar a vida 

das pes so as, a qua li da de de vida da so ci e da de bra si -
le i ra.

Fiz isso du ran te a mi nha cam pa nha. E as pes so -
as di zi am que era um ris co fa zer uma cam pa nha re a li -
zan do re u niões, per mi tin do que as pes so as de ba tes -
sem co mi go. Eu digo que não. Se hou ves se al gum
ris co, se ria tal vez por que eu não me re ces se a re e le i -
ção. Não hou ve ne nhum ris co. De ba ti com toda a so -
ci e da de. Acre di to que fiz mais de 600 re u niões no
meu Esta do, das qua is a po pu la ção pôde par ti ci par de 
for ma efe ti va. De i xei de lado os co mí ci os para me de -
di car às re u niões em am bi en tes fe cha dos e lá de ba ter 
os as sun tos que re al men te im por tam à po pu la ção.

Não de ve mos de for ma al gu ma ig no rar que, se
este Con gres so não fi zer a re for ma da Pre vi dên cia,
ao lado da re for ma tri bu tá ria, quan do dis cu tir mos um
re a jus te do sa lá rio mí ni mo ou vi re mos da que les que
não que rem dar um sa lá rio mais dig no ao tra ba lha dor
bra si le i ro o eter no ar gu men to de que isso que bra rá a
Pre vi dên cia. É pre ci so fa zer uma aná li se des sa ques -
tão para ve ri fi car o que que bra efe ti va men te a Pre vi -
dên cia ou o que pro vo ca esse dé fi cit anu al à Pre vi -
dên cia, se é o sa lá rio mí ni mo ou se são as apo sen ta -
do ri as pri vi le gi a das.

Te mos que fa zer essa dis cus são no Con gres so
Na ci o nal. Não pude dis cu tir esse as sun to na mi nha
cam pa nha ele i to ral, por que não que ria que pa re ces -
se que eu es ta va par ti ci pan do de um de ba te es té ril,
de agres sões. Mas esse é um de ba te sé rio, que tem
que ser tra va do nes ta Casa. De ve mos tra ba lhar na di -
re ção de re mo ver mos da Pre vi dên cia os pri vi lé gi os. 

Te nho mu i ta hon ra de di zer que, no meu pri me i ro 
man da to, con tri bui para isso com a mi nha pro pos ta de
ex tin ção das apo sen ta do ri as pro por ci o na is de Se na do -
res e De pu ta dos. Essa me di da foi ado ta da e, por tan to,
não ha ve rá mais pos si bi li da de de apo sen ta ria pro por ci -
o nal. O Se na dor ou De pu ta do terá que con tri bu ir du -
ran te 35 anos, como to dos os tra ba lha do res bra si le i ros
fa zem, para de po is te rem o di re i to à apo sen ta do ria.
Não acha va jus to que Se na do res e De pu ta dos pu des -
sem se apo sen tar pro por ci o nal men te ao con clu í rem
oito ou doze anos de man da to, por que as sim não
acon te ce com os tra ba lha do res de for ma ge ral. 

Te mos que dis cu tir a re for ma da Pre vi dên cia, a
re for ma po lí ti ca e a re for ma tri bu tá ria, das qua is to dos 
nós fa la mos, no pri me i ro ano de man da to do pró xi mo
Pre si den te, por que, pela ex pe riên cia que ti ve mos no
Con gres so Na ci o nal, se as re for mas es tru tu ra is não
fo rem re a li za das num pri me i ro mo men to, não se rão
mais fe i tas, de vi do à ne go ci a ção dos par ti dos, à di fi -
cul da de cri a da pe los par ti dos que que rem par ti ci par
de car gos do go ver no e tudo aqui lo que nós sa be mos
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que ocor re. Para evi tar isso, o Pre si den te, que che ga
com mu i ta au to ri da de de po is de uma ele i ção, deve
ini ci ar seu man da to pro pon do as re for mas es tru tu ra is. 
E nós es ta re mos aqui para votá-las. Fa lei da re for ma
da Pre vi dên cia, da re for ma tri bu tá ria, da re for ma po lí -
ti ca, e há tam bém a re for ma do Ju di ciá rio, que pre ci sa 
ser con clu í da. Ha ve re mos de con cluí-la, se Deus qui -
ser, pois é pre ci so ofe re cer ao ci da dão co mum um
aces so mais fá cil à Jus ti ça bra si le i ra e tor ná-la mais
ágil e di nâ mi ca para aten der às ne ces si da des de to -
dos os ci da dãos bra si le i ros.

Du ran te a mi nha cam pa nha ele i to ral, fui ad ver ti -
do por al guém que me dis se: “Como você vai dis cu tir
um as sun to tão com ple xo, como a Alca, com a po pu -
la ção?” E um dia, na ci da de de Astor ga, no meu Esta -
do, eu en cer ra va a mi nha pa les tra e abria es pa ço
para o de ba te, quan do al guém le van tou uma car to li na 
onde es ta va es cri to: “Fale so bre a Alca”. A essa pes -
soa mu i to hu mil de, de uma pro fis são mu i to hu mil de,
mas dig na, per gun tei: “Como você está in te res sa da
nes se as sun to? Você sabe as con se qüên ci as que a
Alca vai tra zer para o Bra sil?” Ela dis se: “Não. Eu que -
ria sa ber exa ta men te por que vou vo tar no ple bis ci to”.
E eu pude fa lar so bre a Alca para aque la pes soa. 

Esse é um ou tro as sun to que te re mos que de -
ba ter na nova Le gis la tu ra, com toda cer te za. O Bra sil
tem um cro no gra ma mu i to es tre i to, em que terá de
de ci dir se in gres sa ou não na Alca até ja ne i ro de
2005, por que, se as si nar o tra ta do, este en tra rá em vi -
gor em de zem bro de 2005.

Estu dei esse as sun to do pon to de vis ta eco nô -
mi co e so ci al e per ce bi que o Bra sil não po der in gres -
sar na Alca sem fa zer as re for mas ne ces sá ri as e sem
exi gir que os Esta dos Uni dos tam bém fa çam re for -
mas re fe ren tes às prá ti cas pro te ci o nis tas ado ta das,
prin ci pal men te no se tor agrí co la. Ape nas para a pro -
du ção da soja são con ce di dos sub sí di os equi va len tes 
ao nos so mer ca do in ter na ci o nal de soja. Não po de -
mos con cor rer em si tu a ção tão de si gual. E os Esta -
dos Uni dos fa zem a pro te ção com sub sí di os e tam -
bém com pi cos ta ri fá ri os. Sem pre ou vi mos di zer que
os Esta dos Uni dos têm uma eco no mia aber ta. Se
ana li sar mos as alí quo tas ame ri ca nas mé di as de
5,6%, con tra as alí quo tas bra si le i ras de 14%, che ga -
re mos à con clu são de que se tra ta de um país de eco -
no mia mais aber ta que a do Bra sil. Entre tan to, por
trás dis so, es con de-se o fato de que os Esta dos Uni -
dos es ta be le cem alí quo tas aci ma de 35%, os cha ma -
dos pi cos ta ri fá ri os, quan do nos sos pro du tos co lo cam 
em ris co qual quer pro du to ame ri ca no. Isso ocor reu
com o aço, o suco de la ran ja, os sa pa tos e o cou ro,
en tre ou tros. Apro xi ma da men te 130 pro du tos, dos

qua is 100 são re la ci o na dos ao agro ne gó cio, so frem
com as al tas ta ri fas ame ri ca nas es ta be le ci das para
pro te ger o seu mer ca do.

Des sa for ma, não é pos sí vel as si nar um tra ta do
como esse que pre ten de en glo bar os 34 pa í ses da
Amé ri ca. É pre ci so que o Bra sil exer ça sua li de ran ça.
Não acre di to que a Alca será cons ti tu í da se o Bra sil
se co lo car em po si ção vi go ro sa, exi gin do que os
Esta dos Uni dos fa çam uma pro fun da re vi são em suas 
po lí ti cas pro te ci o nis tas, e, en quan to isso, lu tar mos
para for ta le cer o Mer co sul. 

Este é o prin ci pal ca mi nho que de ve mos se guir:
for ta le cer o Mer co sul, para que nos tor ne mos mais
ho mo gê ne os em re la ção ao po der eco nô mi co e co -
mer ci al do nos so Blo co, a fim de com pe tir mos, de po -
is, com o que eles po dem fa zer com o Bra sil e com os
pa í ses da Amé ri ca.

De acor do com um cál cu lo exis ten te, se o Bra sil
as si nar ago ra o Tra ta do da Alca, per de rá cer ca de
US$4 bi lhões no mer ca do in ter na ci o nal. Se qui ser -
mos ex por tar mais para ge rar em pre go e se, para
cada bi lhão que se ex por ta, ge ram-se 60 mil em pre -
gos, es ta re mos jo gan do fora 240 mil em pre gos. Um
país onde já exis tem 12 mi lhões de tra ba lha do res de -
sem pre ga dos não pode acres cen tar, nes sa enor me
fila, 240 mil tra ba lha do res no vos to dos os anos por
esta ati tu de que tem de ser pen sa da: a as si na tu ra do
tra ta do. Por ou tro lado, os Esta dos Uni dos am pli a ri am 
seu mer ca do den tro do nos so em US$1 bi lhão. Se ria
um pre ju í zo eco nô mi co e so ci al.

Por isso, nes sas con di ções, já dis se e re a fir mo
que meu voto será con trá rio ao in gres so do Bra sil na
Alca, a não ser que haja uma pro fun da re vi são dos
Esta dos Uni dos e que nós cum pra mos o nos so pa pel
de re a li zar mos as re for mas es tru tu ra is.

Antes de en cer rar, Sr. Pre si den te, agra de ço a
to dos os pa ra na en ses, mais uma vez. Agra de ço aos
pre fe i tos que me apo i a ram, e devo di zer que mi nha
po si ção mu ni ci pa lis ta de de fe sa dos mu ni cí pi os bra si -
le i ros fez com que se pos tas sem do lado da mi nha
can di da tu ra mais de 85% dos pre fe i tos do Pa ra ná.
Agra de ço aos ve re a do res que abra ça ram mi nha cam -
pa nha, às co o pe ra ti vas que en ten de ram o pa pel im -
por tan te que po de mos de sem pe nhar no Con gres so
Na ci o nal em de fe sa da agri cul tu ra e do se tor co o pe -
ra ti vis ta. Agra de ço às li de ran ças de to das as en ti da -
des, mas, aci ma de tudo, agra de ço à po pu la ção, que
me res pe i tou, que me re ce beu com ca ri nho, que me
tra tou com mu i to res pe i to. Digo sem pre que, nes te
Se na do Fe de ral, vou re tri bu ir com mu i to tra ba lho e
com mu i to res pe i to à po pu la ção do meu Esta do. 
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Aos 2.776.250 pa ra na en ses que de po si ta ram
nas ur nas o seu voto de con fi an ça no meu tra ba lho no 
Se na do, mu i to obri ga do! E àque les que não pu de ram
vo tar em mim agra de ço da mes ma for ma, por que to -
dos me re ce be ram com mu i to ca ri nho em to das as ci -
da des que vi si tei. Mu i to obri ga do ao Pa ra ná! 

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias, O 
Sr. Luiz Otá vio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, 
que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na. S. Exª dis põe de 20 mi -
nu tos para o seu pro nun ci a men to.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo ma ni fes tar-me
da tri bu na do Se na do Fe de ral para anun ci ar a ex tra -
or di ná ria vi tó ria que o Par ti do dos Tra ba lha do res teve
no Acre, re gis tra da na edi ção de hoje do jor nal O Glo -
bo: o Go ver na dor do PT, no Acre, é o mais vo ta do do
País, re gis tran do 63,58% dos vo tos, se gui do pelo Go -
ver na dor Jar bas Vas con ce los, de Per nam bu co, e pelo 
Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, ele i to no Esta do de To -
can tins. 

Essa é uma no tí cia ma ra vi lho sa para nós, da
Ama zô nia Oci den tal, e mo ti vo de ele va do or gu lho,
por que na que le can to do País, um lu gar apa ren te -
men te es que ci do na sua his tó ria po lí ti ca, es que ci do
na pre sen ça da ges tão pú bli ca efi ci en te à al tu ra do
seu tem po, ob ser va mos uma apro va ção po pu lar ex -
tra or di ná ria ao man da to do atu al Go ver na dor, Jor ge
Vi a na, que foi re e le i to. 

Re gis tra mos, ao mes mo tem po, a vi tó ria be lís si -
ma da nos sa que ri da Se na do ra Ma ri na Sil va, que se
afir ma como a mais vo ta da da his tó ria do Acre e uma
das dez mais vo ta das do Bra sil. 

Res sal to, ain da, a ex pres si va vi tó ria de Ge ral di -
nho Mes qui ta, do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, ele i to
Se na dor, cujo slo gan de cam pa nha era “Um novo
Se na dor”. Ge ral di nho vem en ri que cer o Ple ná rio do
Se na do Fe de ral e o gran de de ba te da re for ma es tru -
tu ral do Esta do bra si le i ro. 

Acre di to que es ses fa tos se jam um es tí mu lo a
todo par la men tar da Ama zô nia bra si le i ra, do Nor te do 
Bra sil, por que lu ta mos mu i to pela vi tó ria do Go ver na -
dor Jor ge Vi a na, que sa cri fi cou qua tro anos da sua
vida, de uma vida nor mal, para en fren tar a in jus ti ça
so ci al e do apa re lho do Esta do que es ta vam sen do
pra ti ca das no Acre.

Tí nha mos uma má qui na pú bli ca cor ro í da por
des vi os de fun ção, in sen sí vel aos gran des pro ble mas
da so ci e da de e ne nhu ma re for ma es tru tu ral es ta va

ocor ren do no ce ná rio es ta du al. Esta va sen do pra ti ca -
da uma po lí ti ca her da da do fi si o lo gis mo, do cli en te lis -
mo, da fal ta de sen si bi li da de pelo iní cio do ter ce i ro mi -
lê nio, que es tá va mos vi ven do há qua tro anos.

Com o novo Go ver no, hou ve um avan ço ex tra or -
di ná rio, pois foi re a li za do um de ba te aber to com a so -
ci e da de bra si le i ra. Nes ses qua tro anos, de pa ra -
mo-nos com uma so ci e da de que exi gia trans for ma -
ções dos in di ca do res so ci a is, da es tru tu ra do apa re -
lho do Esta do e um novo per fil po lí ti co para a Re gião
Ama zô ni ca. A so ci e da de da que la re gião já não
agüen ta va mais o per fil po lí ti co que es ta va sen do
apre sen ta do para ao Bra sil. Foi este o ma i or de sa fio:
en con trar uma po pu la ção de sa ni ma da, sem en tu si -
as mo com o seu tem po e cri ar nela uma auto-es ti ma
re no va da. Isso ocor reu, gra ças a Deus! Hoje, há ma -
ni fes ta ções po pu la res ma ra vi lho sas. Não sei se, no
Bra sil, en con tra mos tan to en tu si as mo da so ci e da de,
tan to res pe i to ao ho mem pú bli co, como es ta mos en -
con tran do no Acre. 

Ti ve mos uma cam pa nha dura que che gou a
lem brar um fun da men ta lis mo re li gi o so, onde se apre -
sen ta vam gru pos de opo si ção com agres sões nun ca
vis tas na his tó ria po lí ti ca da que le Esta do, in clu si ve,
com ofen sas pes so a is, mas tudo isso foi sen do re pro -
va do a cada dia pe las pes so as. A so ci e da de acre a na,
as sim como a bra si le i ra, tem afir ma do que quer um
novo po lí ti co, que es te ja à al tu ra do seu tem po, ca paz
de de ba ter os gran des te mas, que re du za a gran de
dí vi da so ci al que se apre sen ta. 

Vi mos o Go ver no do Esta do ir ao en con tro de
mi lha res de fa mí li as de fa min tos, ouvi-las, apren der
os ca mi nhos que iri am re du zir a gran de dí vi da so ci al,
o que ocor reu com mu i ta in ten si da de, com mu i ta sen -
si bi li da de, de vi do à obs ti na ção de um ges tor pú bli co.
A equi pe de Go ver no foi sen si bi li za da du ran te qua tro
anos para cor res pon der à ex pec ta ti va da so ci e da de,
e o re sul ta do foi esta be lís si ma apro va ção! 

Gra ças a Deus, hoje, o Acre ser ve como mo de lo 
de ges tão pú bli ca para o Bra sil. É um Esta do re du zi do 
em nú me ro de ha bi tan tes, mas que vive os mes mos
pro ble mas es tru tu ra is do Esta do bra si le i ro. A sen si bi -
li da de po lí ti ca re no va da e a re fle xão téc ni ca per mi ti -
ram uma in ter ces são e uma in te gra ção com as gran -
des for ças po lí ti cas na ci o na is. 

Jor ge Vi a na pro cu rou, du ran te os qua tro anos
de sua ges tão, ou vir nos so gran de Lí der na ci o nal,
Lula, se guin do os ca mi nhos ob ser va dos por ele e os
gran des ei xos de uma vi são de de sen vol vi men to para 
a Ama zô nia so ci al. Di vi diu, todo esse tem po, com as
li de ran ças na ci o na is a opor tu ni da de de cor res pon der
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à con fi an ça que o Par ti do dos Tra ba lha do res de po si -
tou no Acre. E, gra ças a Deus, deu cer to! 

É um mo ti vo de mu i to or gu lho sa ir mos das con -
di ções po lí ti cas em que vi vía mos para ser mos o me -
lhor Go ver no em ter mos de vo ta ção no Bra sil. Isso me 
traz uma gran de ale gria. O jor nal O Glo bo de hoje es -
tam pa em sua man che te: “Go ver na dor do PT no Acre
é o mais vo ta do no País: 63,58% dos vo tos”, sen do
se gui do pe los Go ver na do res do To can tins e de Per -
nam bu co. Cita ain da o jor nal, que até os ad ver sá ri os
re co nhe ce ram o ex tra or di ná rio de sem pe nho do Go -
ver na dor Jor ge Vi a na. 

Tudo isso vem ao en con tro de uma fra se ma ni -
fes ta da pelo Se na dor ele i to por São Pa u lo, Alo í zio
Mer ca dan te, que, jun ta men te com o Se na dor Ro meu
Tuma, vem en gran de cer o gran de de ba te na ci o nal no
Se na do Fe de ral. Apro ve i to para ex ter nar a V. Exª, que
pre si de a ses são nes te mo men to, meus pa ra béns, a
mi nha sa tis fa ção de vê-lo ele i to Se na dor da Re pú bli -
ca mais uma vez. Te nho cer te za de que V. Exª con ti -
nu a rá um cum pri dor de seus de ve res, se gui rá com
seu com por ta men to éti co e obe di en te ao Par la men tar 
do ter ce i ro mi lê nio que V. Exª tem ten ta do cum prir. 

Como eu di zia, o Se na dor ele i to Alo í zio Mer ca -
dan te, o mais vo ta do da his tó ria do Bra sil, ci tou uma
fra se no jor nal O Pas quim, em edi ção do iní cio de ou -
tu bro, que deve ser lida e re gis tra da nos Ana is do Se -
na do Fe de ral:

Con ti nuo so nhan do mais com o fu tu ro
do que ten do boas re cor da ções do pas sa do. 
Não que ro mor rer as sim. Qu e ro ter mais re -
cor da ções do que so nhos. Não dá para a
gen te so nhar com o fu tu ro e de i xar a Di re i ta
go ver nar. Essa é a op ção que a mi nha ge ra -
ção está fa zen do. Qu e re mos go ver nar sa -
ben do dos li mi tes e das di fi cul da des e o
quan to isso pesa nos so nhos que cons tru í -
mos du ran te tan tos anos de mi li tân cia.

Fo ram es sas as pa la vras do eco no mis ta Alo í zio
Mer ca dan te, um ho mem à al tu ra do gran de de ba te da 
re for ma es tru tu ral, do de ba te da ma cro e co no mia, que 
tam bém vai en gran de cer o Se na do Fe de ral.

O nos so Par ti do, o Par ti do dos Tra ba lha do res,
con se guiu au men tar em mais de 100% sua Ban ca da
no Se na do Fe de ral. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o
Par ti do está com uma pre sen ça agi gan ta da, pron to
para as se gu rar a go ver na bi li da de do fu tu ro Pre si den -
te da Re pú bli ca, que, se Deus qui ser, será Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

Enten do que este é um mo men to his tó ri co. Te -
mos o sen ti men to de que o Bra sil está fa zen do uma

op ção por mu dar a re a li da de po lí ti ca atu al. O Bra sil
quer que o novo Pre si den te da Re pú bli ca seja al guém 
ca paz de di mi nu ir a gran de dí vi da so ci al que her da -
mos. O Bra sil quer um Pre si den te da Re pú bli ca que
te nha mais sen si bi li da de, que te nha ca pa ci da de de
ou vir as ge ra ções atu a is, que se apro xi me dos jo vens
e tra du za o sen ti men to de um novo Bra sil, sen ti men to
que está ex pres so no olho, no com por ta men to e nas
ati tu des de cada jo vem des te País hoje. O Bra sil quer
um Pre si den te da Re pú bli ca que seja ca paz de olhar
para um ci da dão bra si le i ro de ca be los bran cos, can -
sa do de tan ta luta, de sa ni ma do e que lhe diga: está
de le ga do um novo Bra sil para você. O Bra sil quer um
Pre si den te da Re pú bli ca ca paz de olhar para a trans -
for ma ção que as mu lhe res al me jam nas po lí ti cas pú -
bli cas a elas re la ci o na das.

Enten do que o Par ti do dos Tra ba lha do res bem
como os par ti dos de mo crá ti cos que com põem esse
pro je to de um Bra sil di fe ren te têm mu i ta ale gria em
ser ve to res des sa trans for ma ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con ce do
o apar te, com mu i ta hon ra, a um gran de guer re i ro da
luta po lí ti ca na ci o nal atu al, que, com ga lhar dia, en -
fren tou um de ba te na ci o nal e lu tou para ser Go ver na -
dor de Go iás. Des sa vez não foi pos sí vel, mas, no
pas sa do, já nos or gu lhou como Go ver na dor de Go iás
e hoje or gu lha o Se na do Fe de ral: Se na dor Ma gui to
Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Tião Vi a na. Qu e ro ape nas cum pri -
men tá-lo pelo ex ce len te pro nun ci a men to que faz.
Pen so que não so men te o povo acre a no, mas to dos
nós, fa ze mos coro com V. Exª. Te mos boas no tí ci as do 
pri me i ro go ver no de Jor ge Vi a na. S. Exª foi um Go ver -
na dor mu i to sé rio, mu i to ho nes to, um tra ba lha dor vol -
ta do para os pro ble mas so ci a is, um ho mem que re al -
men te está mu dan do a his tó ria do Acre. Com ba teu, e
com ba te, de for ma mu i to co e ren te, o cri me or ga ni za -
do, ar ris can do a pró pria vida e en fren tan do todo o tipo 
de agres são. O povo bra si le i ro gos ta ria de ter um Pre -
si den te como o tem o Esta do do Acre o Go ver na dor:
um ho mem sé rio, ho nes to, tra ba lha dor, um de mo cra -
ta au tên ti co e, ao mes mo tem po, um gran de ide a lis ta.
Estou mu i to fe liz com a sua vi tó ria. Pen so que o Bra sil
pre ci sa de go ver nan tes como Jor ge Vi a na tan to à
fren te dos Esta dos como à fren te do País. Sa be mos
que o Go ver na dor Jor ge Vi a na teve o apo io de V. Exª,
Se na dor bri lhan te, ex tre ma men te pre pa ra do, que tem 
de fen di do as me lho res te ses nes ta Casa. V. Exª é, tal -
vez, uma das ma i o res re ve la ções po lí ti cas do Bra sil
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nos úl ti mos tem pos, pela sua co e rên cia, pela sua ho -
nes ti da de, pela sua fi de li da de aos prin cí pi os que nor -
te i am a mo ral e a éti ca nes ta Casa. Cum pri men to-o
tam bém pela sua atu a ção po lí ti ca, de se jo-lhe mu i to
su ces so nos pró xi mos qua tro anos, para que V. Exª
con ti nue de sem pe nhan do esse ma ra vi lho so pa pel.
Res sal to tam bém a re e le i ção da Se na do ra Ma ri na
Sil va. Tra ta-se de uma gran de Se na do ra, mu lher
guer re i ra, de ter mi na da, ex tre ma men te co e ren te, pre -
o cu pa da com o fu tu ro des te País, cujo tra ba lho to dos
nós ad mi ra mos mu i to, como tam bém ad mi ra mos o
tra ba lho de V. Exª nes ta Casa. Tal vez o su ces so do
Go ver na dor Jor ge Vi a na se deva ao fato de es tar cer -
ca do de ex ce len tes Se na do res e com pa nhe i ros de
Par ti do. O PT re al men te tem sido um Par ti do éti co.
Estou tor cen do para que che gue à Pre si dên cia da
Re pú bli ca. Enten do que o Bra sil pre ci sa ur gen te men -
te de um cho que éti co. Espe ro que o PT, ele gen do o
Pre si den te da Re pú bli ca, pro mo va esse cho que éti co
e aca be com a cor rup ção de sen fre a da, cân cer que
cor rói o País. Te nho mu i ta es pe ran ça de que o PT
pos sa ele ger o seu Pre si den te, aca bar com a cor rup -
ção no País ou re du zi-la dras ti ca men te. Espe ro que
in cen ti ve, que aju de o Con gres so Na ci o nal a pro mo -
ver as re for mas im por tan tes de que o Bra sil pre ci sa,
como as re for mas pre vi den ciá ria, tri bu tá ria, po lí ti ca.
Esta úl ti ma deve ser pro mo vi da ur gen te men te para
que se re ve ja o voto dis tri tal, o voto fa cul ta ti vo, o fi nan -
ci a men to pú bli co de cam pa nha e a re e le i ção. Enfim,
te mos que dis cu tir e fa zer re for mas pro fun das nes te
País. O atu al Pre si den te nun ca teve essa von ta de po -
lí ti ca. E não adi an ta cul par o Con gres so, não adi an ta
que rer cul par a Câ ma ra e o Se na do. As re for mas não
fo ram fe i tas por que fal tou von ta de po lí ti ca. Sa be mos
que não adi an ta o Con gres so fa zer re for mas, por que
elas de pen dem da san ção, da boa von ta de do Pre si -
den te da Re pú bli ca. Espe ro que o fu tu ro Pre si den te
te nha boa von ta de para que fa ça mos as re for mas e
en con tre mos no vos ru mos para o Bra sil. Pa ra béns a
V. Exª, pela es tron do sa vi tó ria do seu ir mão – a ma i or
vi tó ria pro por ci o nal des te País –, pela re e le i ção da
Se na do ra Ma ri na Sil va e pelo apo io do povo acre a no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. Te nho cer te za de
que V. Exª es ta rá dan do a sua efe ti va con tri bu i ção ao
de sa fio da re for ma es tru tu ral do Esta do bra si le i ro,
que é a gran de res pon sa bi li da de do fu tu ro Pre si den te 
do Bra sil.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pri me i ro Se na -

dor do Par ti do dos Tra ba lha do res a che gar ao Con -
gres so Na ci o nal, na dé ca da pas sa da. Hoje S. Exª deve 
sen tir um or gu lho mu i to ma i or do que o de to dos nós,
ao ver che gar à Casa 14 co le gas Se na do res. Te re -
mos um Se na do re no va do, mais pre sen te e mais
pró xi mo da so lu ção dos gran des pro ble mas do Bra -
sil. S. Exª é uma ver da de i ra ma triz da his tó ria do
Par ti do dos Tra ba lha do res. Con ce do-lhe o apar te,
com mu i ta hon ra.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pa ra -
béns, Se na dor Tião Vi a na. É com mu i ta ale gria que o
cum pri men to pelo ex tra or di ná rio de sem pe nho do Par ti -
do dos Tra ba lha do res no seu Esta do do Acre, como em
todo o Bra sil. No Esta do do Acre, seu ir mão, o Go ver na -
dor Jor ge Vi a na, con se guiu ob ter uma ace i ta ção no tá -
vel do povo, em fun ção da se ri e da de com que con du ziu
o seu tra ba lho e da for ma como co lo cou em prá ti ca inú -
me ros pro gra mas e in ves ti men tos nas áre as da edu ca -
ção e da sa ú de. Como es tu dou en ge nha ria flo res tal,
ciên cia que tem enor me re le vân cia na que la re gião em
que está lo ca li za da a flo res ta ama zô ni ca, Jor ge Vi a na
tem ino va do, se guin do a tra di ção da qui lo que nos en si -
na ram Chi co Men des e tan tos ou tros co le gas. Essa ati -
tu de le vou-o a con se guir um res pe i to tal de seus con ci -
da dãos que fez com que o povo o con sa gras se com a
vi tó ria tão ex pres si va de mais de 64% dos vo tos, lado a
lado da exem plar Se na do ra Ma ri na Sil va, que tan to res -
pe i to gran je ou no Bra sil e no mun do. Tive a opor tu ni da -
de de es tar pre sen te em São Pa u lo na oca sião em que
a Se na do ra Ma ri na Sil va re ce beu, em um jan tar que lhe
foi ofe re ci do, o apo io de de ze nas de en ti da des pre o cu -
pa das com a ques tão do meio am bi en te. Afir ma ram-lhe
que sen ti am ale gria em ex pres sar-lhe gra ti dão pelo
apo io e pela re le vân cia de seu tra ba lho, que trans cen -
dia o Esta do do Acre. De fato, a Se na do ra Ma ri na Sil va
re a li za um tra ba lho que tem con quis ta do a ad mi ra ção
de to dos, in clu si ve de Se na do res de ou tros par ti dos.
Por tan to, Se na dor Tião Vi a na, con gra tu lo-me com V.
Exª pelo seu tra ba lho, que se tor nou fon te ex pres si va de 
apo io tan to ao Go ver na dor Jor ge Vi a na quan to à Se na -
do ra Ma ri na Sil va. V. Exª tem dig ni fi ca do o PT no Se na -
do Fe de ral, in clu si ve pela sua pre o cu pa ção na área da
sa ú de. Como mé di co e mes mo como Se na dor da Opo -
si ção, V. Exª tem co lo ca do o seu co nhe ci men to a ser vi -
ço do in te res se pú bli co e tem co la bo ra do, mu i tas ve zes,
com as au to ri da des do Mi nis té rio da Sa ú de e com o
pró prio Mi nis tro José Ser ra, que atu al men te é o nos so
prin ci pal ad ver sá rio po lí ti co. A vi tó ria do PT no Esta do
do Acre teve ou tros as pec tos, como a ten ta ti va de im pe -
dir, de for ma não de mo crá ti ca, que o Go ver na dor Jor ge
Vi a na se can di da tas se à re e le i ção. Fe liz men te a Jus ti -
ça, por seu ór gão su pre mo, o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, 
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re co nhe ceu a le gi ti mi da de e a cor re ção de pro ce di men -
to de Jor ge Vi a na. É pos sí vel, in clu si ve, que aque la ten -
ta ti va te nha ani ma do ain da mais os acre a nos para con -
fir mar seu voto em Jor ge Vi a na. Re al ço tam bém a con -
tri bu i ção que o Esta do do Acre deu à ex tra or di ná ria vi tó -
ria do Par ti do dos Tra ba lha do res na ci o nal men te. V. Exª
fez re fe rên cia ao tra ba lho do De pu ta do Alo í zio Mer ca -
dan te, ele i to Se na dor em São Pa u lo com ex pres si va vo -
ta ção. Foi uma dis pu ta di fí cil en tre Alo í zio Mer ca dan te, o 
Se na dor Ro meu Tuma, que pre si de a ses são nes te mo -
men to, o ex-Se na dor e ex-Go ver na dor Ores tes Qu ér -
cia, Wag ner Go mes, do PcdoB, nos so com pa nhe i ro de
co li ga ção e mais uns vin te ou tros can di da tos ao Se na -
do por São Pa u lo. Foi uma dis pu ta bas tan te di fí cil, o que
va lo ri za ain da mais a vi tó ria do Se na dor Ro meu Tuma e 
do De pu ta do Alo í zio Mer ca dan te, ago ra ele i to Se na dor,
que con se guiu uma vo ta ção re cor de, mais de 10 mi -
lhões de vo tos ou mais de 10 ma ra ca nãs che i os, como
cos tu ma va di zer Alo í zio Mer ca dan te du ran te a cam pa -
nha. Ele ima gi na va uns 7 ou 8, mas 10 ma ra ca nãs é
algo bas tan te sig ni fi ca ti vo. Está de pa ra béns o nos so
com pa nhe i ro Alo í zio Mer ca dan te. Ain da fa rei uso da pa -
la vra, Se na dor Tião Vi a na, para de ta lhar a ex pres si va
vi tó ria do Par ti do dos Tra ba lha do res, mas de i xo os
meus cum pri men tos a V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço a V. Exª o apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy. Sei
que V. Exª es ta rá 24 ho ras por dia de di ca do à cam pa -
nha de Luiz Iná cio Lula da Sil va no se gun do tur no.
Com sua cre di bi li da de, gran de za hu ma na e in te lec tu -
al, sem dú vi da al gu ma, V. Exª será um dos mar cos na
con so li da ção des te gran de de sa fio que te mos pela
fren te: a ele i ção do Pre si den te da Re pú bli ca no pró xi -
mo dia 27.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a com pre en são de V. Exª para ain da con -
ce der um apar te ao emi nen te Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem todo o di re i to de con ce der o apar te, mes mo que
seu tem po já te nha se es go ta do. Em se gui da, o Se na -
dor Edu ar do Su plicy com ple ta rá a ex po si ção de V. Exª 
so bre a gran de vo ta ção que o Par ti do dos Tra ba lha -
do res ob te ve.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Con ce do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Tião Vi a na, peço des cul pas por es tar alon gan -
do o dis cur so de V. Exª, cujo tem po já se es go tou, mas 
eu não po de ria de i xar de ma ni fes tar o meu re go zi jo
pe los re sul ta dos da ele i ção no Esta do de V. Exª, com
a vi tó ria tão ex pres si va de nos sos com pa nhe i ros, do
Go ver na dor Jor ge Vi a na, da nos sa ilus tre e que ri dís -
si ma co le ga Ma ri na Sil va, com a par ti ci pa ção emi -
nen te de V. Exª. O PT do Acre é um or gu lho para o
Par ti do dos Tra ba lha do res, pelo de sem pe nho que
vem ten do, tan to no as pec to ad mi nis tra ti vo, como po -
lí ti co e éti co, dan do exem plo ao País de como pro ce -
der eti ca men te na po lí ti ca. De for ma que gos ta ria de
ma ni fes tar o meu re go zi jo e cum pri men tá-lo, en fa ti -
zan do que o PT do Acre é um or gu lho do Par ti do dos
Tra ba lha do res e da que le ci da dão bra si le i ro que pres -
ta aten ção na po lí ti ca e sabe dis tin guir bem o com por -
ta men to ade qua do da que le com por ta men to ei va do
de es per te za ou de in ver da des de toda na tu re za. Pa -
ra béns ao PT do Acre, a V. Exª, ao Go ver na dor Jor ge
Vi a na, à Se na do ra Ma ri na Sil va e aos no vos com pa -
nhe i ros ele i tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
o apar te a V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que
sem pre es te ve aber to à pos si bi li da de de aten der toda 
a agen da na ci o nal que o PT re co men da va para aju -
dar os nos sos can di da tos em to das as uni da des da
Fe de ra ção. V. Exª é uma per so na li da de da po lí ti ca
bra si le i ra e um dos prin ci pa is lí de res do PT que mu i to
nos or gu lha.

Con cluo, Sr. Pre si den te, re a fir man do a mi nha
fe li ci da de por este mo men to po lí ti co na Ama zô nia
Oci den tal. O Par ti do dos Tra ba lha do res no Acre con -
se gui rá se fir mar cada vez mais no cum pri men to de
suas res pon sa bi li da des, na co e rên cia, na re ti dão, no
de sa fio dos po lí ti cos, do Par la men to e da ges tão pú -
bli ca do ter ce i ro mi lê nio.

O bom exem plo na Ama zô nia sig ni fi ca a di mi nu -
i ção das de si gual da des re gi o na is e sig ni fi ca rá um
Bra sil mais jus to, mais ver da de i ro e mais so li dá rio.
Cre io, com toda a es pe ran ça que me move na vida,
com os de sa fi os do ama nhã da so ci e da de bra si le i ra,
ver na ele i ção pre si den ci al que se avi zi nha a con so li -
da ção de uma be lís si ma mu dan ça em fa vor do povo
bra si le i ro e do sen ti men to de uma Na ção à al tu ra do
seu tem po. 

Mu i to obri ga do. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO. 

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Meus pa -
ra béns ao Dr. Jor ge Vi a na.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy, por per mu ta com o Se na dor Luiz Otá vio. 

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te Se na dor Ro meu Tuma, se guin -
do o re gis tro fe i to pelo Se na dor Tião Vi a na, que ro
aqui, em nome do Par ti do dos Tra ba lha do res, cum pri -
men tar Luiz Iná cio Lula da Sil va; o Se na dor José
Alen car; o Pre si den te do PT, De pu ta do José Dir ceu;
os nos sos can di da tos a Go ver na dor; José Ge no í no,
que dis pu ta rá o se gun do tur no para Go ver na dor de
São Pa u lo; Alo i zio Mer ca dan te e to dos aque les que
con tri bu í ram para o ex tra or di ná rio re sul ta do nas ele i -
ções, em que Lula sa gra-se ven ce dor em pri me i ro tur -
no na dis pu ta pre si den ci al. 

Com 99,9% dos vo tos apu ra dos, Lula ob te ve
39.373.922 vo tos; José Ser ra, 19.663.064 vo tos; Ga -
ro ti nho, 15.190.077 vo tos; Ciro Go mes, 10.116.938;
José Ma ria, 401.117 vo tos, e Rui Cos ta Pi men ta,
38.165. Esses da dos cor res pon dem a 46,4% para
Lula, exa ta men te o do bro dos 23,2% ob ti dos por José 
Ser ra, can di da to da co li ga ção PSDB/PMDB; 19,9%
de Ga ro ti nho; 11,9% por Ciro Go mes; 0,5% por José
Ma ria, do PSTU, e sem uma por cen ta gem ex pres si va
para Rui Cos ta, do Par ti do da Ca u sa Ope rá ria.

Lula ob te ve re sul ta dos su pe ri o res aos 50% ne -
ces sá ri os em al guns Esta dos como: na Ba hia, 55,3%; 
em Mi nas Ge ra is, 53%; no Pa ra ná, 50,1%; em San ta
Ca ta ri na, 56,6% – foi o Esta do onde ele ob te ve o me -
lhor re sul ta do. No Esta do de São Pa u lo, ele ob te ve
46,1% con tra 28,5% de José Ser ra, 14,1% de Ga ro ti -
nho e 10,6% de Ciro Go mes.

Assi na le-se que, no Esta do de São Pa u lo, hou -
ve oca siões em que o PT não con se guiu ob ter um re -
sul ta do tão fa vo rá vel. Des ta vez, hou ve um avan ço, in -
clu si ve na ca pi tal, onde a pre fe i tu ra é de res pon sa bi li -
da de de Mar ta Su plicy, do PT.

Qu e ro as si na lar que, se al gu mas pes so as acre -
di ta vam que o PT po de ria tor nar-se uma vi dra ça, que
re ce be ria mu i tas crí ti cas, na ver da de aca bou se tor -
nan do uma vi tri ne, por que a evo lu ção dos re sul ta dos
na his tó ria do PT em São Pa u lo mos tra que, mais e
mais, na que la ca pi tal, o Par ti do, em es pe ci al Lula e o
pró prio José Ge no í no, ob ti ve ram re sul ta dos mu i to po -
si ti vos. Fal tou pou co para que ti vés se mos a con sa -
gra ção da vi tó ria do Par ti do dos Tra ba lha do res já no
pri me i ro tur no. 

É im por tan te res sal tar que hou ve um pro ces so de -
mo crá ti co no tá vel. Avan ça mos mu i to do pon to de vis ta da 
dis pu ta pre si den ci al, das re gras es ta be le ci das nes sas
ele i ções. Foi im por tan te a co ber tu ra dos me i os de co mu -
ni ca ção e das prin ci pa is emis so ras de te le vi são e de rá -
dio, que se es me ra ram, so bre tu do na co ber tu ra da cam -
pa nha pre si den ci al, por pro mo ver opor tu ni da des igua is
aos can di da tos. Assi na la mos que a Rede Glo bo de Te le -
vi são, a Rede Re cord, a Rede Ban de i ran tes, o SBT, a
Re deTV!, a Rá dio Te le vi são e Cul tu ra, a TV Edu ca ti va, a
CNT, a TV Ga ze ta, en fim, to das elas ti ve ram a pre o cu pa -
ção de pro pi ci ar um no ti ciá rio eqüi ta ti vo em ter mos de
tra ta men to aos di ver sos can di da tos e fi ze ram tam bém
ques tão de pro mo ver os de ba tes para que to dos eles ti -
ves sem as mes mas opor tu ni da des para se apre sen tar à
po pu la ção. 

Isso é im por tan te por que é uma ma ne i ra de ne -
u tra li zar mos os even tu a is abu sos do po der eco nô mi -
co nas ele i ções. Em 1994 e em 1998, por exem plo,
quem es ta va à fren te nas pes qui sas de opi nião – no
caso, o en tão Se na dor e, de po is, Pre si den te, já em
exer cí cio, Fer nan do Hen ri que Car do so – pre fe riu não
par ti ci par dos de ba tes. Des ta vez, ain da que li de ran -
do as pes qui sas, Lula fez ques tão de par ti ci par dos
de ba tes nas di ver sas emis so ras. 

Não se sabe, po rém, se ha ve rá tem po su fi ci en te 
para a re a li za ção de mais três de ba tes. Tal vez fos se
mais ade qua do que as emis so ras e as co li ga ções
res pon sá ve is pe las can di da tu ras de Lula e de José
Ser ra che gas sem ao en ten di men to so bre a me lhor
for ma de pro mo ver o de ba te. Nes ta se ma na, a cam -
pa nha vai ocor rer em for ma de ar ti cu la ções e diá lo -
gos en tre aque les que che ga ram à reta fi nal e aque -
les que es tão con si de ran do ex pres sar o seu apo io a
este ou àque le can di da to. Embo ra mu i tos, de pron to,
já te nham ex pres sa do o seu apo io a um dos can di da -
tos, ain da há ne ces si da de de en ten di men to en tre as
di re ções par ti dá ri as.

Se ria ade qua do que as di ver sas emis so ras de
te le vi são che gas sem a um en ten di men to com as res -
pec ti vas co li ga ções no sen ti do da re a li za ção de um
de ba te em ho rá rio no bre. Su gi ro que o de ba te, em
vez de ser re a li za do a par tir das 22h, como ocor reu
no pri me i ro tur no das ele i ções, dada a im por tân cia
des ta de ci são para a his to ria do Bra sil, seja re a li za do
em ca de ia na ci o nal, com a co la bo ra ção das emis so -
ras, com re gras acor da das en tre to dos, por exem plo,
de 20h30 às 22h30. Des sa for ma, as pes so as que
têm que acor dar mu i to cedo te ri am tam bém opor tu ni -
da de de ou vir a pa la vra dos can di da tos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca.
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É a su ges tão que faço às di ver sas emis so ras,
como a Rede Glo bo, a Rede Re cord, a Rede Ban de i -
ran tes, que, ago ra, es tão tra tan do des se as sun to, ao
mes mo tem po, cum pri men to-as pela ma ne i ra im par -
ci al com que co bri ram as ele i ções e re a li za ram os de -
ba tes. Espe ro que ago ra che guem a um en ten di men -
to que seja do in te res se ma i or da po pu la ção bra si le i -
ra, ain da mais por que te mos me nos de 20 dias para
as ele i ções.

Há uma enor me pres são nos 27 Esta dos, so bre -
tu do na que les em que ain da ha ve rá se gun do tur no,
para que os can di da tos per cor ram no va men te os res -
pec ti vos Esta dos. Eles te rão de se des do brar! Como
fa zer isso e, ao mes mo tem po, aten der à de man da
das emis so ras de te le vi são para par ti ci pa rem de de -
ba tes? É pre ci so ha ver um en ten di men to de bom sen -
so en tre as par tes.

É mu i to po si ti vo para o Bra sil que duas pes so as
com o his tó ri co e a qua li da de de Lula e de José Ser ra
che guem à reta fi nal; am bos fo ram fun da men ta is na
luta, des de os anos 60, para o pro ces so de de mo cra -
ti za ção do Bra sil. Ambos se en ga ja ram nas lu tas pe -
las Di re tas Já, nas lu tas pela éti ca na vida po lí ti ca;
am bos são re co nhe ci dos como pes so as que têm con -
tri bu í do de for ma re le van te para a his tó ria do País,
para a his tó ria de um País que quer a cons tru ção de
uma Na ção ci vi li za da e jus ta. 

To da via, faço as mi nhas ob ser va ções so bre o
que dis tin gue a can di da tu ra de Luiz Iná cio Lula da Sil -
va da de José Ser ra. 

Co nhe ço José Ser ra des de os meus tem pos de
es tu dan te. Se na dor Edi son Lo bão, Pre si den te Ra mez 
Te bet, fui ele i tor de José Ser ra quan do ele se sa grou
pre si den te da UNE. Por tan to, co nhe ço-o des de aque -
le tem po. Tam bém o acom pa nhei nas di ver sas oca -
siões em que, como eco no mis ta, pu bli cou ar ti gos crí -
ti cos so bre a po lí ti ca eco nô mi ca do re gi me mi li tar; e
aqui mes mo, no Se na do Fe de ral. Mu i tas ve zes in te ra -
gi mos. 

Mas te nho a con vic ção de que a vi tó ria de Lula
por 46,4% dos vo tos vá li dos sig ni fi ca a ex tra or di ná ria
von ta de do povo bra si le i ro de re a li zar jus ti ça com
gran de pri o ri da de. 

Nas cam pa nhas, nas suas en tre vis tas e nos de -
ba tes, Lula en fa ti zou que o seu ob je ti vo fun da men tal
é er ra di car a fome e a po bre za; as se gu rar a cada cri -
an ça a pos si bi li da de de, efe ti va men te, fre qüen tar a
es co la; as se gu rar que to das as pes so as, nes te País,
pos sam ter pelo me nos três re fe i ções, e que, para sua 
pro po si ção de re for ma tri bu tá ria, aten dam-se aos ob -
je ti vos não ape nas de ma i or ra ci o na li da de, mas tam -
bém de re a li za ção de jus ti ça so ci al. Pa re ce-me que aí 

há uma di fe ren ça im por tan te no pró prio de ba te, pois,
na sua en tre vis ta ao jor nal O Esta do de S. Pa u lo, as -
si na lou José Ser ra que ha ve ria, no seu pon to de vis ta, 
que se ter um foco im por tan te – o da com pe ti ti vi da de
– como a gran de ên fa se na hora de se fa zer a re for ma
tri bu tá ria.

Ora, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, na pro po si ção 
que está no pro gra ma de go ver no de Lula e na pro -
pos ta de re for ma tri bu tá ria que o Par ti do dos Tra ba -
lha do res tem apre sen ta do ao Con gres so Na ci o nal,
não ape nas ava li a mos como im por tan tes a ma i or ra -
ci o na li za ção do sis te ma tri bu tá rio e, sim, a ma i or
com pe ti ti vi da de para as em pre sas bra si le i ras, as si na -
lan do que é im por tan te, para ex pan dir mos as opor tu -
ni da des de em pre go no País, ter mos me nor in ci dên -
cia de im pos tos so bre os sa lá ri os e a fo lha de pa ga -
men to, mas con si de ra mos im por tan tís si ma e fun da -
men tal que na pro pos ta de re for ma tri bu tá ria haja o
ob je ti vo con sig na do da re a li za ção de jus ti ça so ci al,
onde fi que cla ro e mu i to trans pa ren te para aque las
pes so as que de têm ma i o res re cur sos e ma i o res ren -
di men tos que de ve rão co la bo rar pro por ci o nal men te
mais para que pos sam to dos os bra si le i ros ter a opor -
tu ni da de de se rem só ci os des te País e de par ti lha rem 
da ri que za na ci o nal.

Assim, te nho a con vic ção de que, na hora de se
re a li za rem os de ba tes en tre José Ser ra e Luiz Iná cio
Lula da Sil va, es ses pon tos es ta rão me lhor di ri mi dos
para que a po pu la ção, en tão, faça a sua es co lha.

Qu e ro tam bém cum pri men tar Ga ro ti nho, Ciro
Go mes, José Ma ria de Alme i da e Rui Cos ta, que con -
tri bu í ram sig ni fi ca ti va men te para os de ba tes, em pe -
nhan do-se com gran de de no do. Con si de ro al vis sa re i -
ro que es ses qua tro can di da tos já es te jam ex pres san -
do a sua pro pen são de es ta rem, no se gun do tur no,
apo i an do Luiz Iná cio Lula da Sil va. Pa re ce-me que
será um re sul ta do na tu ral. É cla ro que o se gun do tur -
no en vol ve a opor tu ni da de de cada um dos can di da -
tos co lo ca rem com ma i or cla re za toda a sua pro po si -
ção, mas te nho a con vic ção de que o PT e Lula se sa -
gra rão ven ce do res. 

Foi mu i to im por tan te que em José Alen car te nha 
ha vi do uma co la bo ra ção tão ex pres si va. Lula aca bou
mos tran do que ti nha ra zão quan do o es co lheu como
seu com pa nhe i ro de cha pa, como seu can di da to a
vice-Pre si den te, pois José Alen car deu uma con tri bu i -
ção no tá vel em toda a sua cam pa nha.

Cum pri men to aque les que fo ram ele i tos em
cada um dos Esta dos, em es pe ci al, as si na lo o bom
de sem pe nho de Jor ge Vi a na, do PT, que ven ceu no
Acre como Go ver na dor, com 63,6% dos vo tos. Qu e ro
ex pres sar o meu sen ti men to de pe sar a todo o PT do
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Acre pelo fa le ci men to do vice-Go ver na dor Si mões
Ca dax, cujo ve ló rio ocor reu na data de on tem. Ele,
com 82 anos e pro ble mas de sa ú de, hon rou o nos so
Par ti do até este mo men to.

Cum pri men to Ja ques Wag ner, que teve, na Ba -
hia, um de sem pe nho no tá vel, che gan do a 38,5% e
va lo ri zan do a vi tó ria ex pres si va do Se na dor Pa u lo
Sou to como Go ver na dor da que le Esta do; Nil má rio
Mi ran da, que, com 30,7% dos vo tos, hon rou tão bem
o nos so Par ti do na dis pu ta com Aé cio Ne ves, o qual,
com bri lhan tis mo, sa grou-se Go ver na dor do Esta do
de Mi nas Ge ra is. Hum ber to Cos ta, que ob te ve, no
Esta do de Per nam bu co, 34,1% dos vo tos, hon rou ain -
da mais a vi tó ria ex pres si va do Go ver na dor Jar bas
Vas con ce los, do PMDB.

No Esta do do Pi a uí, Wel ling ton Dias, De pu ta do
Fe de ral, ob te ve uma ex tra or di ná ria e sur pre en den te
vi tó ria no pri me i ro tur no, com 51% dos vo tos. Nos sos
cum pri men tos ao PT pelo seu ex tra or di ná rio de sem -
pe nho na que le Esta do.

Be ne di ta da Sil va con se guiu au men tar sig ni fi ca -
ti va men te sua ex pres são no Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, com 24,4% dos vo tos, e por pou co não for çou o se -
gun do tur no com Ro si nha Ga ro ti nho, do PSB, que ob -
te ve 51,3% dos vo tos.

Te re mos, ago ra, as dis pu tas no se gun do tur no e 
Dal va, no Ama pá; José Air ton, no Ce a rá; Ge ral do Ma -
ge la, no Dis tri to Fe de ral; Zeca do PT, no Mato Gros so
do Sul; Ma ria do Car mo, no Pará; Tar so Gen ro, no Rio
Gran de do Sul; José Edu ar do Du tra, em Ser gi pe, e
José Ge no í no, em São Pa u lo, são os nos sos can di da -
tos a Go ver na dor.

Sr. Pre si den te, no Con gres so Na ci o nal, o Par ti -
do dos Tra ba lha do res avan çou ex tra or di na ri a men te,
a co me çar com o de sem pe nho nes ta Casa, pois Ma ri -
na Sil va foi ele i ta no Esta do do Acre; Cris to vam Bu ar -
que, no Dis tri to Fe de ral; Serys, no Mato Gros so; Ana
Jú lia, no Pará; Flá vio Arns, no Pa ra ná; Pa u lo Paim, no
Rio Gran de do Sul; Fá ti ma Cle i de, em Ron dô nia; Ide li
Sal vat ti, em San ta Ca ta ri na, e Alo i zio Mer ca dan te,
em São Pa u lo, com 10.355.075 vo tos – 29,8% dos vo -
tos vá li dos –, um de sem pe nho sim ples men te fan tás ti -
co e re cor de de vo tos no Bra sil para o Se na do Fe de -
ral. Des sa ma ne i ra, o Par ti do dos Tra ba lha do res pas -
sa rá a ter qua tor ze Se na do res – de oito, pre sen te -
men te – no pe río do 2003-2005.

Tam bém para a Câ ma ra dos De pu ta dos, o Par ti -
do dos Tra ba lha do res, que ti nha cin qüen ta e oito De -
pu ta dos Fe de ra is, ele i tos em 1998, ago ra, em 2002,
ele geu nada me nos do que no ven ta e três can di da tos, 
que mu i to o es tão hon ran do.

Assim, Se na dor Ra mez Te bet, que ro cum pri -
men tá-lo tam bém, por que todo o Se na do Fe de ral,
ten do à fren te V. Exª, teve um pa pel no tá vel nes sas
ele i ções. Cum pri men to V. Exª pelo seu de sem pe nho e 
pelo de seu Par ti do no Esta do de Mato Gros so do Sul, 
mas, fe liz men te, o Par ti do dos Tra ba lha do res tam bém 
ali se saiu mu i to bem, es tan do Zeca do PT no se gun -
do tur no.

Qu e ro tam bém as si na lar para o Bra sil que vi ve -
mos uma ver da de i ra fes ta de mo crá ti ca: apro fun -
dou-se o pro ces so de mo crá ti co!

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Antes de en cer rar, con ce do o apar te ao meu Co le ga
do PT, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – O
apar te, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, é para cum -
pri men tar V. Exª pelo pro nun ci a men to opor tu no e ju di -
ci o so que faz so bre as ele i ções re a li za das no úl ti mo 6
de ou tu bro. Efe ti va men te foi um ple i to que mo bi li zou a 
aten ção da po pu la ção. Aliás, em ple i tos an te ri o res
não hou ve ta ma nha mo bi li za ção quan to nes te, em
sua pro fun di da de. Bas ta ob ser va mos o ín di ce de abs -
ten ções e de vo tos nu los e bran cos que, nes ta ele i -
ção, caiu subs tan ci al men te em re la ção às an te ri o res,
ape sar de gran de par te do ele i to ra do ter sido sub me -
ti do, la men ta vel men te, a um sa cri fí cio de es pe ra, às
ve zes de ho ras, em fi las de vo ta ção, qua se que os
con vi dan do a não exer cer o di re i to de voto – aliás, é
mais do que um di re i to, é um de ver. A po pu la ção com -
pre en deu a im por tân cia de ci si va des ta ele i ção para
os des ti nos do País e vo tou ma ci ça men te, com um ín -
di ce de abs ten ção mu i to ba i xo, ma ni fes tan do, fla gran -
te men te, in ques ti o na vel men te, um enor me an se io de
mu dan ça em re la ção à po lí ti ca – es pe ci al men te à
eco nô mi ca – que vem sen do ado ta da. Daí os re sul ta -
dos ex pres si vos que ob te ve o Par ti do dos Tra ba lha -
do res. Ine ga vel men te, é o Par ti do mais ca rac te ris ti ca -
men te opo si ci o nis ta a esta po lí ti ca nes te ple i to e que,
cer ta men te, verá con fir ma da essa ten dên cia vi to ri o sa 
que vem, exa ta men te, do gran de an se io de mu dan ça
e de res ta u ra ção de um pro je to na ci o nal de de sen vol -
vi men to para que o Bra sil te nha jus ti ça so ci al. V. Exª é
cam peão no que se re fe re a este as sun to aqui no
Con gres so Na ci o nal e em todo o Bra sil. Ma ni fes to,
aqui, o re go zi jo, cum pri men tan do V. Exª pelo ex ce len -
te pro nun ci a men to. Jun to-me ao es for ço de V. Exª
para le var a cabo todo o pre nún cio de vi tó ria que nós,
do Par ti do dos Tra ba lha do res, ob ti ve mos no pri me i ro
tur no para ver mos con fir ma da essa ten dên cia ple na -
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men te no se gun do tur no. Meus pa ra béns pelo dis cur -
so de V. Exª!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. 

De pa ra béns es tão o Bra sil e os bra si le i ros por
te rem apro fun da do e avan ça do o pro ces so de mo crá -
ti co em nos so País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, O Sr. Ro meu Tuma, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son
Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos -
pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni -
en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e
414, de 2002, das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as
Emen das nºs 1 a 4, de Ple ná rio), Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff, fa vo rá vel à Emen -
da nº 1-Plen, nos ter mos de su be men da
que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das 
nºs 2 a 4-Plen.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 13 de ju nho úl ti mo, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para o dia 27 de agos to. Na -
que la opor tu ni da de, po rém, o Se na do não se re u niu,
em vir tu de da de ci são do Ple ná rio de 7 de agos to, no
sen ti do da não re a li za ção de ses sões nos ses sen ta
dias an te ri o res às ele i ções ge ra is, nos ter mos do pa rá -
gra fo úni co do art. 2º do Re gi men to Inter no. A Pre si -

dên cia de ci diu, en tão, in clu ir a ma té ria na pri me i ra
ses são de li be ra ti va pos te ri or às ele i ções.

A vo ta ção des te Subs ti tu ti vo ao PLS nº 449, de
1999, fica adi a da por fal ta de quo rum.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 55, DE 2001

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o mar Qu in -
ta ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes
de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni -
ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 543, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio, ofe re cen -
do a re da ção para o se gun do tur no. 

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 26 de ju nho úl ti mo, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para o dia 28 de agos to.
Na que la opor tu ni da de, po rém, o Se na do não se re -
u niu, em vir tu de da de ci são do Ple ná rio de 7 de
agos to, no sen ti do da não re a li za ção de ses sões
nos ses sen ta dias an te ri o res às ele i ções ge ra is, nos 
ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 2º do Re gi men to
Inter no. A Pre si dên cia de ci diu, en tão, in clu ir a ma té -
ria na pri me i ra ses são de li be ra ti va pos te ri or às ele i -
ções.

Em dis cus são, a pro pos ta em se gun do tur no.
(Pa u sa.)

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

A ma té ria será in clu í da em pa u ta, opor tu na -
men te, para vo ta ção em se gun do tur no.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 16, DE 2002

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, que al te ra o in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (des ti na o per cen tu al
de cin co dé ci mos por cen to da ar re ca da ção
dos im pos tos so bre ren da e so bre pro du tos
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in dus tri a li za dos para apli ca ção pe las Insti tu i -
ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or na Ama -
zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 7 de agosto último, quando
se encerrou a segunda sessão de discussão em
primeiro turno. Em virtude da decisão do Plenário
tomada naquela data, no sentido da não realização
de sessões nos sessenta dias anteriores às eleições 
gerais, nos termos do parágrafo único do art. 2º do
Regimento Interno, a matéria foi incluída na primeira 
sessão deliberativa posterior às eleições.

Em dis cus são a pro pos ta.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

terá pros se gui men to na pró xi ma Ses são De li be ra ti va
Ordi ná ria.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 38, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que al te ra os ar ti gos 52, 225 e 231 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (in clui na com pe tên cia do Se -
na do Fe de ral a apre ci a ção do pro ces so de
de mar ca ção de ter ras in dí ge nas), ten do

Pa re cer sob nº 317, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel, 
com as Emen das 1 a 4-CCJ, que apre sen ta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento
Interno, a matéria constará da Ordem do Dia
durante cinco sessões deliberativas ordinárias, em
fase de discussão em primeiro turno, quando
poderão ser oferecidas emendas assinadas por um
terço, no mínimo, da composição do Senado.

Em dis cus são a pro pos ta.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

terá pros se gui men to na pró xi ma Ses são De li be ra ti va
Ordi ná ria.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 74, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 74, de 2002 (nº
1.197/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Cul tu ral Sa ú de de Cam pos a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cam pos dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de
Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 457, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa)
Não ha ven do ora do res, de cla ro en cer ra da a dis -

cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 79, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 79, de 2002 (nº
1.034/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za o Grê mio do
Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 458, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Chi co Sar to ri.

Em discussão o projeto. (Pausa)
Não ha ven do ora do res, de cla ro en cer ra da a dis -

cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 106, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 106, de 2002 (nº
1.111/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de Ta ba -
puã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de Ta ba puã, Esta do de São 
Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 441, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa)
Não ha ven do ora do res, de cla ro en cer ra da a dis -

cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 119, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 119, de 2002 (nº
1.057/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria Si mões Fi lho FM a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Si mões Fi lho, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 459, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

Em discussão o projeto. (Pausa)
Não ha ven do ora do res, de cla ro en cer ra da a dis -

cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 141, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 141, de 2002 (nº
1.213/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de Ara ca tu a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ara ca tu, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 462, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

Em discussão o projeto. (Pausa)
Não ha ven do ora do res, de cla ro en cer ra da a dis -

cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Vol ta mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
(Pa u sa.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ape nas uma bre ve con sul ta: ten do em vis ta que te re -
mos o se gun do tur no com gran de en vol vi men to de to -
dos os Srs. Se na do res – o se gun do tur no para as ele i -
ções na ci o na is e o se gun do tur no em inú me ros Esta -
dos –, per gun to a V. Exª se já hou ve a de fi ni ção de
qual será a se qüên cia dos tra ba lhos no Se na do Fe de -
ral até o dia 27 de ou tu bro; se ire mos re ce ber essa in -
for ma ção até ama nhã para or ga ni zar mos a nos sa
agen da, a qual, ob vi a men te, será de gran de em pe -
nho para o se gun do tur no. Eu pe di ria a V. Exª que, no
mo men to opor tu no, pu des se nos avi sar a res pe i to
des se pro ce di men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª le -
van ta uma ques tão de alta re le vân cia e de in te res se
para to dos os Srs. Se na do res e par ti cu lar men te para
o Se na do Fe de ral. De ci são tão im por tan te que a Pre -
si dên cia não quer tomá-la so zi nha. Daí por que vou
ten tar uma re u nião com os Lí de res até ama nhã. Caso 
não seja pos sí vel re u nir os Lí de res – acre di to que não 
será –, fa rei a con sul ta por te le fo ne, e, con for me a de -
ci são dos Lí de res, as sim pro ce de re mos. Por tan to, co -
mu ni ca re mos a V. Exª o que a ma i o ria de ci dir. Fa rei o
pos sí vel para que essa co mu ni ca ção seja fe i ta, no
mais tar dar, até quin ta-fe i ra pró xi ma. Aliás, de pre fe -
rên cia, que seja to ma da até ama nhã.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

Ama nhã ha ve rá ses são?
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim,

ama nhã te re mos ses são.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dan do

pros se gui men to à Lis ta de Ora do res, con ce do a pa la -
vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, pre li mi nar men te, devo cum pri men tá-lo pela
bri lhan te vi tó ria que ob te ve nas ur nas no seu Esta do.
Para nos so or gu lho, V. Exa, nos so Pre si den te, teve
uma bri lhan te vo ta ção nes te úl ti mo ple i to e con ti nu a -
rá, pela von ta de do povo do seu Esta do, a ser mem -
bro do Se na do Fe de ral.
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Se na dor Tião Vi a na, não pude apar teá-lo por que
pre si dia esta Casa na hora do seu pro nun ci a men to,
mas pos so di zer com mu i ta tran qüi li da de que co nhe ço
um pou co da his tó ria do Acre, por to dos os fa tos que lá 
ocor re ram du ran te o pe río do em que di ri gia a Po lí cia
Fe de ral. V. Exa fa lou com mu i to or gu lho da ele i ção de
seu ir mão, Jor ge Vi a na. Assim se for jam os ho mens de 
bem, aque les que têm co ra gem de en fren tar a cri mi na -
li da de e a vi o lên cia, que não se aco var dam em mo -
men to al gum, mes mo sob a pres são mais cla ra e mais
de sas tro sa con tra o seu tra ba lho, e pas sa a ven cê-la
por que o povo acre di ta nos ho mens de bem. Peço que
leve ao Jor ge Vi a na o meu abra ço e apro ve i to para
cum pri men tar V. Exa por or gu lho sa men te tra zer a esta
tri bu na no tí ci as da vi tó ria do seu ir mão.

De igual modo, sin to-me mu i to or gu lho so, Se na -
dor Tião Vi a na. Além de agra de cer à po pu la ção do
meu Esta do por me dar 7,2 mi lhões de vo tos nes te úl ti -
mo ple i to, onde en fren tei as lín guas de alu guel – pes -
so as alu ga das para cri ti car os que es tão em pri me i ro
lu gar –, te nho o or gu lho de di zer que meus dois fi lhos
fo ram ele i tos: o Rob son, De pu ta do Fe de ral para o
quar to man da to, e o Ro meu Jú ni or, De pu ta do Esta du al 
pela pri me i ra vez. A po pu la ção me deu uma ale gria
imen sa.

Andei por vá ri os lo ca is do Esta do de São Pa u lo
e tam bém pelo in te ri or. Ca mi nhei com o nos so Go ver -
na dor Ge ral do Alckmin. Fiz par te da co li ga ção, que
fez com que me sen tis se mu i to bem. To dos os Srs.
Se na do res que dis pu ta ram essa ele i ção de vem ter
sen ti do uma ale gria imen sa ao con ver sar com o povo
e per ce ber de per to a for ma como a po pu la ção re co -
nhe ce nos so tra ba lho nes te Con gres so.

A ex pli ca ção aos ques ti o na men tos ela bo ra dos
faz-nos agra de cer não ape nas ao povo em ge ral que
con fi ou e con ti nua con fi an do em nos so tra ba lho, mas
à es tru tu ra des ta Casa. Sr. Pre si den te, por meio de V.
Ex.ª, agra de ço o tra ba lho da Se cre ta ria, da Ta qui gra -
fia, da Rá dio e da TV Se na do, da Asses so ria do Se -
na do e de to dos aque les que tra ba lham para que os
Se na do res re al men te con si gam pro je tar-se nes ta
Casa. Tam bém sou gra to às Co mis sões e aos Se na -
do res que nos acom pa nham nas dis cus sões. Não so -
mos iso la da men te um va lor por si só. Va le mos por
toda a es tru tu ra des ta Casa que re al men te nos per mi -
te che gar à cre di bi li da de jun to à opi nião pú bli ca.

Esse é um de ver enor me para com o ci da dão
que con fia em nos so tra ba lho. Agra de ço ao meu Pre si -
den te Se na dor Jor ge Bor nha u sen por todo o apo io que 
re ce bi du ran te a mi nha jor na da. Por te le fo ne, pes so al -
men te ou de qual quer ou tra for ma, S. Exª sem pre bus -
cou dar-me cre di bi li da de para con se guir essa vi tó ria.

Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço a ma ni fes -
ta ção de V. Exª a res pe i to da mi nha ele i ção. Digo, com 
mu i to con for to e es pí ri to tran qüi lo, que te mos que for -
mar uma for ça, seja qual for o Pre si den te es co lhi do
nes sa ba ta lha do se gun do tur no, que ela seja res pe i -
to sa e hon ro sa para com os ci da dãos que apre ci a rão
o de ba te das idéi as. De ve mos fa zer uma for te co a li -
zão para dar apo io ao ele i to a fim de que ele pos sa
ven cer to das as di fi cul da des que, sem dú vi da, sur gi -
rão nos pri me i ros me ses da ad mi nis tra ção.

Pre ci sa mos lu tar para que pos sa mos aten der
ao que a po pu la ção nos so li ci tou nas ruas. O povo co -
nhe ce a si tu a ção e pede as re for mas, es pe ci al men te
os mais ca ren tes, aque les que re si dem nas pe ri fe ri as
e an se i am pe las mo di fi ca ções a fim de que te nham
mais tran qüi li da de na sua vida por meio da bus ca de
ma i or for ça de re pre sen ta ti vi da de com os Par la men -
ta res.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª
com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Re i te -
ro os meus cum pri men tos a V. Exª. Como Se na do res
de São Pa u lo, es ta re mos sem pre pro cu ran do o in te -
res se ma i or da po pu la ção e do pró prio Esta do de São 
Pa u lo. Ao Pre si den te – qual quer que seja o ele i to pelo 
povo – e ao fu tu ro Go ver na dor do Esta do de São Pa u -
lo, en fa ti zo a nos sa dis po si ção de aten der sem pre
aos in te res ses do Go ver no pa u lis ta. Esse tem sido o
nos so pro ce di men to an te ri or men te com o Go ver na -
dor Ma rio Co vas e atu al men te com o Go ver na dor Ge -
ral do Alcki min. Se na dor Ro meu Tuma, em nos so
Esta do, ava lio que hou ve um avan ço mu i to sig ni fi ca ti -
vo nes sas ele i ções com a es co lha que aca bou le van -
do para o se gun do tur no o Go ver na dor Ge ral do Alcki -
min e o De pu ta do Fe de ral José Ge no í no, o pri me i ro
do PSDB e o se gun do do PT, por que am bos ele va ram 
so bre mo do o ní vel da cam pa nha. José Ge no í no tem
sido um dos ma i o res Par la men ta res da his tó ria do
Con gres so Na ci o nal. Sou tes te mu nha de seu tra ba -
lho des de 1982, quan do am bos fo mos ele i tos De pu ta -
dos Fe de ra is. S. Exª foi co le ga de Ge ral do Alckmin, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos. Te nho cer te za de que o de -
ba te que tra va rão no se gun do tur no será do me lhor
ní vel, as sim os pa u lis tas ga nha rão com essa ele i ção.
Cer ta men te, a de ci são de le var os dois para o se gun -
do tur no re pre sen tou um avan ço para a de mo cra cia e
para o bem dos pa u lis tas.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do,
Se na dor Edu ar do Su plicy. São dois can di da tos hon ra -

O utubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  9 18187

OUTUBRO 2002410    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



dos e dig nos que, sem dú vi da, man te rão o res pe i to
en tre si e con du zi rão o de ba te de for ma bas tan te se -
re na, para que a po pu la ção pos sa es co lher com tran -
qüi li da de e cer te za o me lhor para São Pa u lo.

Ain da hoje, con ver sei com o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, e vá ri os jor na lis tas me per gun ta vam
como é que eu ia me sen tir com dois Se na do res do
PT. Eu dis se-lhes que, se hou ver a con ti nu i da de do
que aqui se en con tra, à mi nha es quer da sen ta rá o
Se na dor Edu ar do Su plicy, que é um bom ami go, com
quem per ma nen te men te con ver so, e, à mi nha di re i ta,
fi ca rá o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Os três, sem dú -
vi da, têm só um ob je ti vo que é o in te res se de São Pa -
u lo e o bem do Bra sil. De for ma que será um trio que
dará a São Pa u lo a dig ni da de e o res pe i to de que pre -
ci sa. Então, sin to-me, as sim, tran qüi lo. Con ver sa mos
e já co me ça mos a tra çar que te mos a obri ga ção de
bus car os in te res ses de São Pa u lo e prin ci pal men te
de dar ao Bra sil o di re i to de ter um go ver no res pe i ta do 
e apo i a do por esta Casa.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Quem sabe, Se na dor Ro meu Tuma, ten do à es quer -
da e à di re i ta dois Se na do res do Par ti do dos Tra ba -
lha do res, em que pese es tar V. Ex.ª...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – No meio, no
cen tro.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – ... em
uma fase de mu i to ama du re ci men to e de tan ta ex pe -
riên cia, pos sa mos co la bo rar para uma con ver são sua 
de ma i or pro fun di da de. Mas isso só Deus sabe se po -
de rá acon te cer. V. Ex.ª mes mo as si na la que terá qua -
tro anos pela fren te acom pa nha do de dois Se na do res 
do PT. Que esse ca mi nho pos sa ser in di ca dor de algo
novo para São Pa u lo e para o Bra sil.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Espe ro, com 
cer te za, que, pela ida de de V. Ex.ª, da qui a qua tro
anos, V. Exª te nha opor tu ni da de de se guir ou tro ca mi -
nho.

Con ce do o apar te ao Sr. Lind berg Cury que o
está so li ci tan do.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ro -
meu Tuma, gos ta ria tam bém de re gis trar o meu con -
ten ta men to pelo seu re tor no ao Se na do com a ma gis -
tral vo ta ção aci ma de sete mi lhões de vo tos su fra ga -
dos nes ta úl ti ma ele i ção, re pre sen tan do o Esta do ma -
i or do Bra sil, com ma i or co e fi ci en te ele i to ral. Tudo isso 
tem um sig ni fi ca do im por tan te. Pri me i ra men te, de se -
jo re gis trar a sua con du ta nos de ba tes, a sua par ti ci -
pa ção éti ca, como sem pre foi, em to dos os mo men tos 
em que saiu à fren te para dis cu tir as sun tos, sem pre
man ten do aque le equi lí brio que lhe é tão pe cu li ar,

dan do uma de mons tra ção viva da sua ca pa ci da de, do 
seu co nhe ci men to. Aqui, nes te Se na do, gran je ou a
ami za de de to dos os seus par ce i ros e com pa nhe i ros.
Mais uma vez, o Esta do de São Pa u lo es ta rá mu i to
bem re pre sen ta do nes ta Casa, pela sua in te li gên cia,
pela sua ca pa ci da de de tra ba lho, as si du i da de e ma -
ne i ra mo des ta de se com por tar. V. Exª é um ho mem
sim ples e res pe i ta do por to dos. Qu e ro re a fir mar que
mu i to me es pe lhei nos bons atos de V. Exª. Pa ra béns,
Se na dor Ro meu Tuma! São Pa u lo ga nhou com isso!
Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Lind berg Cury, pelo seu apar te. V. Exª
fala mais com o co ra ção do que com a ra zão. Cre io
que a ami za de que nos une me traz a ale gria de po der 
ouvi-lo des sa for ma.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Se na dor Ro meu Tuma, V. Exª me con ce de um 
apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Com pra zer, 
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Se na dor Ro meu Tuma, po de ria di zer nes ta
tar de que V. Exª, en tre ou tras co i sas, é um ho mem de
sor te por que, es tan do este Ple ná rio, hoje, cer ta men te 
com a gran de ma i o ria dos nos sos co le gas ain da fi na -
li zan do o pro ces so ele i to ral em seus Esta dos, V. Exª
não te ria di re i to a pro nun ci ar um dis cur so. Se ri am
ape nas apar tes, já que to dos, sem ex ce ção, gos ta ri -
am de ter o pra zer de di zer que V. Exª é, sem dú vi da,
uma das fi gu ras mais que ri das e atu an tes da Casa,
como dis se nos so que ri do Se na dor Lind berg Aziz
Cury, re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral, ho mem tam -
bém de gran de tra di ção na Ca pi tal Fe de ral. Em nos -
sos Esta dos acom pa nha mos, pari pas su, seu tra ba -
lho. Te nho o pra zer, Se na dor Ro meu Tuma, ao cum -
pri men tar e pa ra be ni zá-lo pela jus ta e me re ci da vi tó -
ria, de tam bém pa ra be ni zar o Pre si den te do Con gres -
so Na ci o nal, Ra mez Te bet, e de anun ci ar a pre sen ça
do novo re pre sen tan te do Esta do do To can tins, o Se -
na dor João Ri be i ro, que se en con tra ao meu lado, jun -
ta men te com o Se na dor Le o mar de Melo Qu in ta ni lha, 
que ob te ve uma bri lhan te re e le i ção. Nós nos con gra -
tu la mos com V. Exª e com o povo do Esta do de São
Pa u lo, que sou be, por meio do de ba te pro fun do, fa zer
jus ti ça às ações de V. Exª du ran te os anos em que
aqui es te ve e es ta rá, para or gu lho de to dos os pa u lis -
tas. Sou to can ti nen se de co ra ção mas nas ci no Esta -
do de São Pa u lo. E, como tal, me or gu lho de ver V. Exª 
por mais oito anos nes ta Casa.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, aqui foi dito que ama du re -
ce mos com a ida de. Mas dis cor do ao ver V. Exª, que,
ape sar de jo vem, é ama du re ci do e sabe como se con -
du zir, sen do um gran de Se na dor que re pre sen ta tão
bem o seu Esta do do To can tins. 

Eu gos ta ria de cum pri men tar dois Se na do res: o
Le o mar, que já é um ami go, um com pa nhe i ro des sa
jor na da de oito anos, e o novo Se na dor. Eu gos ta ria
tam bém de cum pri men tar o seu pai, por que eu acre di -
to que ele re pre sen ta a gran de for ça do Esta do, pois
con se guiu ele ger uma cha pa por in te i ro, o que mos tra,
sem dú vi da ne nhu ma, uma re pre sen ta ção enor me. É o 
mes mo caso do nos so Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, que con se guiu, como diz a ex pres são, “fa zer
ca be lo, bar ba e bi go de”. V. Exª, Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or, leve tam bém ao seu pai o meu abra ço.

O Sr. Anto nio Car los Ju ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Ro meu Tuma, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª
com mu i to pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Ju ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Ro meu Tuma, eu gos ta ria de re gis trar a mi nha
ale gria, o meu con ten ta men to pela ex pres si va vi tó ria
que V. Exª con se guiu em São Pa u lo, com mais de sete 
mi lhões de vo tos, o que mos tra a sua se ri e da de, a
sua com pe tên cia e o seu amor pela ca u sa. É com
imen sa ale gria que eu o sa ú do por essa gran de vi tó ria 
que V. Exª con se guiu.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Anto nio Car los Ju ni or, pelo seu apar te.
Qu e ro agra de cê-lo tam bém pela aju da que me foi dada 
por V. Exª e por seu pai du ran te a mi nha cam pa nha. 

Sr. Pre si den te, eu vou en cer rar agra de cen do a
Deus por essa opor tu ni da de de con ti nu ar no Se na do
com vida e com sa ú de, ten tan do pa gar o meu dé bi to
para com Ele por me ter per mi ti do so bre vi ver de po is
de um pro ble ma sé rio de sa ú de; eu pen so que a me -
lhor for ma é tra ba lhar por aque les que de nós pre ci -
sam. Esse agra de ci men to eu faço a Deus.

Não pos so de i xar de agra de cer tam bém, mais
uma vez, a toda a es tru tu ra des ta Casa, que faz com
que cada um de nós se sin ta im por tan te di an te da
nos sa so ci e da de. Nin guém des co nhe ce o tra ba lho do 
Se na do e do Con gres so, por que a TV Se na do co mu -
ni ca di a ri a men te todo o nos so tra ba lho. Andan do pe -
las ruas, nas nos sas re u niões, os ques ti o na men tos
le van ta dos eram so bre tudo aqui lo que os te les pec ta -
do res, os ele i to res, viam pela TV Se na do: as CPIs, as 
dis cus sões em ple ná rio, as co mis sões... É um tra ba -
lho ex ce len te o que tem sido fe i to por toda essa es tru -

tu ra. A as ses so ria par la men tar, a ad vo ca cia da Casa,
a as ses so ria da Co mis são de Éti ca, tudo isso for ma
uma es tru tu ra de gran de for ça, de gran de res pe i to
com a po pu la ção do nos so Bra sil.

E va mos aguar dar, pe dir a Deus que, nes te se -
gun do tur no, Ele con si ga di re ci o nar a me lhor pes soa
para di ri gir nos so País.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço com
pra zer V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Qu e ro
cum pri men tar V. Exª pelo seu bri lhan te de sem pe nho
em São Pa u lo: dis pu tou a re e le i ção para o Se na do,
ob te ve êxi to com uma vo ta ção con sa gra do ra. Isso é
fru to na tu ral do tra ba lho de V. Exª, que foi de sen vol vi -
do com mu i ta al ti vez, mu i ta cor re ção, mu i ta de ter mi -
na ção. V. Exª sem pre foi um Se na dor mu i to as sí duo,
que par ti ci pou de vá ri as co mis sões, in clu si ve da que la 
que visa a er ra di car a po bre za e a fome do nos so
País. De modo que V. Exª me re ce re al men te vol tar a
esta Casa. Ga nham com isso São Pa u lo, o Bra sil e o
povo bra si le i ro. Meus pa ra béns. Qu e ro di zer que
ama nhã es ta rei fa zen do um pro nun ci a men to des ta
tri bu na so bre as ele i ções no meu Esta do. Mas que ro
re i te rar meus cum pri men tos e de se jar mu i tas fe li ci -
da des a V. Exª no seu se gun do man da to. Um gran de
abra ço.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la, pelo seu apar te. V. Exª
con ti nu a rá co nos co nes ta Casa, e te nho cer te za de
que será para en gran de cê-la e tra zer to dos os be ne fí -
ci os de que a so ci e da de bra si le i ra pre ci sa.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª
com mu i to pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Não
po de ria, es tan do aqui nes ta ses são que con si de ro
im por tan te, de i xar de ma ni fes tar-me en quan to V. Exª
está na tri bu na. V. Exª é or gu lho para o Bra sil e en che
de or gu lho tam bém o pe i to de to dos os seus co le gas
por te rem o pri vi lé gio de pri var de sua com pa nhia, do
seu tra ba lho: um tra ba lho de di ca do e que tem edi fi ca -
do mu i to a so ci e da de bra si le i ra e o Se na do da Re pú -
bli ca. Gos ta ria de cum pri men tá-lo e, so bre tu do, a po -
pu la ção do Esta do de São Pa u lo que sou be fa zer a
es co lha re fe ren dan do o nome de V. Exª para re pre -
sen tá-la na alta Cor te Le gis la ti va. V. Exª tem cu i da do
das ques tões do povo de São Pa u lo e do Bra sil com
mu i to bri lho, com mu i ta com pe tên cia, com mu i ta se ri -
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e da de e com mu i ta de di ca ção. Nós, seus co le gas,
tam bém nos sen ti mos, como o povo pa u lis ta, or gu lho -
sos de tê-lo aqui no Se na do Fe de ral.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do,
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, pelo seu apar te. Te nho
a gra ta fe li ci da de de es tar com V. Exª na Co mis são de
Assun tos So ci a is, em que V. Exª pro pôs a Sub co mis -
são do Ido so. V. Exª ins ti tu iu um novo sis te ma de tra -
ba lho para dis cu tir aqui lo que não se fala da ter ce i ra
ida de ou da me lhor ida de, em que es ta mos, como dis -
se o nos so que ri do Su plicy.

V. Exª fez um tra ba lho ex ce len te. Espe ro que
esta Casa con ti nue a tra ba lhar com afin co em de fe sa
do in te res se das pes so as que já com ple ta ram seu tra -
ba lho em be ne fí cio da so ci e da de. Nas mi nhas an dan -
ças, nos ca mi nhos que per cor ri du ran te a cam pa nha
e tam bém em ou tras épo cas, en con trei mu i tas pes so -
as, às ve zes tris tes, sen ta das num ban co de jar dim,
sem ter ne nhu ma opor tu ni da de, amar gu ra das por
não po de rem tra ba lhar, por não po de rem con ti nu ar
ser vin do à po pu la ção, em face do de sin te res se que
mu i tos de mons tram pelo tra ba lho sé rio, de di ca do das 
pes so as mais ido sas. V. Exª as su miu a res pon sa bi li -
da de de tra tar des te as sun to.

Espe ro que V. Exª con ti nue nes ta ár dua ta re fa e
tra ga be ne fí ci os a to dos aque les que pre ci sam da sua 
in te li gên cia.

Agra de ço a to le rân cia do Sr. Pre si den te e dou
por en cer ra da...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro meu Tuma, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Con ce do o
apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Gos -
ta ria de as si na lar que há um dado in te res san te na re -
la ção que a Mesa do Se na do pre pa rou. Gos ta ria de
apro ve i tar ain da o pro nun ci a men to de V. Exª para re -
gis trar o meu cum pri men to ao Se na dor Ra mez Te bet.
S. Exª foi re e le i to com a ma i or pro por ção de vo tos vá -
li dos: 38,2%. O povo do Mato Gros so do Sul o con sa -
grou, em vir tu de do tra ba lho que tem aqui re a li za do,
para que S. Exª seja re con du zi do ao Se na do. Con si -
de ro im por tan te fa zer este re gis tro por que no Mato
Gros so do Sul tam bém foi ele i to Se na dor o com pa -
nhe i ro Del cí dio Go mes, do Par ti do dos Tra ba lha do -
res. Gos ta ria de apro ve i tar a opor tu ni da de para fa zer
este re gis tro e cum pri men tar o Se na dor Edi son Lo -
bão, que ago ra pre si de a ses são, tam bém re e le i to.
Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Qu e ro agra -
de cer imen sa men te ao povo de São Pa u lo a vo ta ção

que ob ti ve. Se rei eter na men te gra to, como tam bém
res pon sá vel, e tra ta rei o Esta do de São Pa u lo com o
res pe i to que ele me re ce.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. Ra maz Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, por per mu ta
com o Se na dor Edu ar do Su plicy. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS  (PFL –

TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
meus que ri dos com pa nhe i ros de Ban ca da, Se na dor
Le o mar Qu in ta ni lha e Se na dor João Ri be i ro, que a
par tir da pos se dos pró xi mos Se na do res irá com por a
Ban ca da do Esta do de To can tins nes ta Casa, não
exis te para um ho mem pú bli co fes ta ma i or, mo men to
mais fe liz do que o en con tro com o voto. É nes se mo -
men to que pas sa mos pelo cri vo da opi nião pú bli ca e
so mos jul ga dos pelo que es ta mos fa zen do. To das
nos sas ações são de ba ti das pe los di ver sos me i os de
co mu ni ca ções, nos cen tros uni ver si tá ri os e no meio
aca dê mi co, pela so ci e da de ci vil, nas fe i ras, nas pra -
ças, nos co mí ci os. É as sim no Bra sil in te i ro.

Qu e ro apro ve i tar para sa u dar to dos os de ma is
co le gas in te gran tes des ta Casa que re no va ram seus
man da tos e es pe ci al men te o nos so Pre si den te, Ra -
mez Te bet, que goza, en tre os seus co le gas, de imen -
so bem-que rer. 

Sa ú do par ti cu lar men te V. Exª, Se na dor Edi son
Lo bão, por que, para ale gria dos to can ti nen ses, o
man da to de V. Exª foi re no va do por mais oito anos,
dan do opor tu ni da de a que V. Exª con ti nue pres tan do
re le van tes ser vi ços ao povo do seu Esta do.

Para nos sa ale gria, o To can tins faz di vi sa com
as mais im por tan tes ci da des do Ma ra nhão. Res sal to
a nos sa pro xi mi da de com Impe ra triz, com Ca ro li na,
com a re gião de Bal sas e toda aque la ex ten sa re gião
do ba i xo To can tins. Acom pa nha mos a cam pa nha pari
pas su e sa bía mos que não lhe fal ta ria o re co nhe ci -
men to do povo do seu Esta do.

Re cen te men te, Sr. Pre si den te – V. Exª, no ca lor
da dis pu ta ele i to ral, tal vez não te nha to ma do co nhe ci -
men to dis so, que foi uma cons ta ta ção do ób vio re co -
nhe ci do por nós –, o Esta do de S. Pa u lo pro ce deu a
uma aná li se jun to aos par la men ta res que in te gram a
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Câ ma ra Fe de ral, jun to a jor na lis tas que co brem os
tra ba lhos des ta Casa e tam bém os da Câ ma ra Fe de -
ral e en con trou, en tre os que es ta vam de no mi na dos
como a eli te que in flu en ci a rá as de ci sões do Con gres -
so Na ci o nal, o nome de V. Exª, Se na dor Edi son Lo -
bão. Na que le mo men to, con fes so que fi quei sur pre so. 
Digo isso com a hu mil da de de quem tem or gu lho de
re pre sen tar o To can tins, o mais novo Esta do da Fe de -
ra ção, e de ser, se gu ra men te, um dos mais no vos e
me nos ex pe ri en tes par la men ta res, mas tam bém um
en tu si as ma do com a vida pú bli ca. Ale gra-me ter me -
re ci do a pa ciên cia de V. Exª, que, de po is de ter pres -
ta do to dos es ses ser vi ços ao Bra sil e ao Ma ra nhão,
gui ou meus pri me i ros pas sos nes ta Casa para po der
con tri bu ir com o To can tins.

Des sa for ma, Se na dor Edi son Lo bão, em nome
dos Se na do res João Ri be i ro e Le o mar Qu in ta ni lha,
digo que es ta mos hon ra dos, como seus vi zi nhos,
com a de ci são do povo do Ma ra nhão, que faz jus ti ça a 
essa bi o gra fia que já o ins cre ve como um dos gran des 
no mes da his tó ria do Se na do da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, tam bém tra go aqui ou tras in for -
ma ções so bre o ple i to ele i to ral do nos so Esta do. Lá,
como e em todo o Bra sil, o ele i tor co brou co e rên cia. O 
ele i tor co brou dos par la men ta res o que es ta mos ten -
tan do fa zer há mu i to tem po: uma es tru tu ra mais le gí ti -
ma aos Par ti dos, ma i or ri gi dez à le gis la ção ele i to ral,
para que os par ti dos se jam mais for tes, para que o
povo iden ti fi que ne les os ins tru men tos e me ca nis mos 
ma i o res do que os pró pri os no mes que os in te gram.

No meu Esta do não foi di fe ren te, Sr. Pre si den te.
Esta mos aqui, em pri me i ro lu gar, para agra de cer ao
povo do To can tins. Fa ze mos isso com hu mil da de,
mas tam bém com o fir me pro pó si to e a dis po si ção de
con ti nu ar o nos so tra ba lho, re pre sen tan do o nos so
Esta do. Va mos con ti nu ar a nos sa luta em prol do de -
sen vol vi men to do To can tins, pois ain da te mos gran -
des pro je tos a se rem con cre ti za dos em fa vor da nos -
sa gen te.

Sr. Pre si den te, lá um jo vem de 40 anos de ida de, 
que foi por duas ve zes pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va, foi in di ca do para dis pu tar o Go ver no do
Esta do e ob te ve a se gun da ma i or vo ta ção pro por ci o -
nal do País, foi ele i to com 60,66% dos vo tos. Falo do
jo vem Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da.

Mas o povo, Sr. Pre si den te, quis mais. O povo
quis dar uma si na li za ção cla ra de que não só está de
acor do, como tam bém apóia e apro va aqui lo que es -
ta mos ten tan do, e es ta mos con se guin do, fa zer pelo
To can tins. Con se gui mos tra zer os oito in te gran tes da
Ban ca da fe de ral. Aque les que es ta vam no nos so
meio e de i xa ram o nos so pa lan que para cor rer atrás

de nú me ros fá ce is de pes qui sas de ou tros Par ti dos,
fo ram pu ni dos pelo nos so ele i tor. E aque les que es ta -
vam em pa lan ques opos tos, mas que es ta vam en ten -
den do o cla mor po pu lar em fun ção do tra ba lho re a li -
za do e das con quis tas do povo to can ti nen se ob ti ve -
ram do povo o man da to.

Sr. Pre si den te, ouvi que hoje, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, foi fe i to um duro dis cur so de mons tran do o 
ran cor da der ro ta de um Par la men tar, que di zia não
ace i tar, de po is de 14 anos, de i xar de in te grar a Câ ma -
ra Fe de ral, por que se sen tia pre ju di ca do. Não vejo,
den tro da le gis la ção ele i to ral, como pro ce der esta re -
cla ma ção. O povo tem essa opor tu ni da de, e aque les
que res pe i tam a de mo cra cia têm que res pe i tar a de ci -
são das ur nas.

Aque les que cum prem o man da to de De pu ta do
Fe de ral de ve ri am fazê-lo no in tu i to de tra zer re cur sos, 
atra ir em pre sas, fa lar do de sen vol vi men to do nos so
Esta do, lu tar pelo nos so To can tins. Aque les que op ta -
ram por fa lar mal do nos so Esta do, do nos so Go ver -
na dor e por não te rem a co e rên cia de es tar no pa lan -
que, cuja de ci são de mo crá ti ca foi to ma da em con ven -
ção, não re ce be ram do povo o apo io in dis pen sá vel
para que al guém pos sa ter o man da to. Não há ou tro
me ca nis mo, não há ou tro meio. Há de se ter o voto,
que é con quis ta do com tra ba lho e co e rên cia po lí ti -
co-par ti dá ria e ad mi nis tra ti va e ser vi ços pres ta dos.

Sr. Pre si den te, com mu i ta ale gria, mes mo sem
ser can di da to, pude par ti ci par des sa fes ta cí vi ca.
Con gra tu lo-me com a mi nha gen te to can ti nen se.
Agra de ço ao povo do Esta do do To can tins a re e le i ção 
de Le o mar Qu in ta ni lha e a ele i ção de João Ri be i ro.
São duas bi o gra fi as ina ta cá ve is. Um de les foi Ve re a -
dor em Ara gua ri na; Pre fe i to da que la ci da de; De pu ta -
do es ta du al ain da pelo nor te de Go iás; um dos bra ços 
for tes, ao lado de Si que i ra Cam pos, na luta li ber tá ria
pela cri a ção do To can tins. De po is dis so, De pu ta do
Fe de ral – o mais vo ta do nas úl ti mas ele i ções – e ago -
ra, Se na dor da Re pú bli ca.

Que ale gria, João Ri be i ro, po der fa lar em nome
de to dos os to can ti nen ses que lhe fi ze ram jus ti ça en -
vi an do-o para cá. Deus aben çoe o seu man da to, a
sua pas sa gem por esta Casa, que há de ins cre vê-lo
como um dos gran des Par la men ta res. Com ba ti vo –
sua prin ci pal ca rac te rís ti ca – des te mi do, en fren ta dor
de to das as si tu a ções, fez uma gran de ele i ção.

Com re la ção a V. Exª, Se na dor Le o mar de Melo
Qu in ta ni lha, pude, ao lon go dos úl ti mos qua tro anos – 
e, mu i to an tes, des de de me ni no –, vê-lo ao lado de
meu pai, ain da en tão, como en tu si as ma do fun ci o ná -
rio do Ban co do Bra sil, abrin do agên ci as nas ci da des
pi o ne i ras, sen do ge ren te da car te i ra agrí co la, aju dan -
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do os pro du to res do nos so Esta do, até que o povo o
con vo cou para ser De pu ta do Fe de ral e, de po is, Se na -
dor. E, ago ra, em um gran de de po i men to de re co nhe -
ci men to da con du ta, do ca rá ter, do de sem pe nho no
man da to, V. Exª re ce beu uma gran de vo ta ção.

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª fez uma
cam pa nha ex tra or di na ri a men te uni da. Não hou ve
uma ação se quer em que não es ta vam pre sen tes os
nos sos dois Se na do res.

João Ri be i ro dis se ao povo, du ran te toda a cam -
pa nha, que da ria o seu pri me i ro voto ao Se na dor Le o -
mar, e a re cí pro ca foi ver da de i ra. Não so men te du ran -
te os dis cur sos, mas, no ato, no mo men to cí vi co do
voto, as sim pro ce deu nos so povo, aten den do ao pe di -
do dos nos sos Se na do res. Vi e ram os dois.

Sr. Pre si den te, não con si go es con der a ale gria de 
ter a cer te za de que con ti nu a re mos ser vin do nos so
Esta do. O man da to que o povo me con fe riu tem me
dado ex tra or di ná ria ex pe riên cia de con vi ver com o que
há de me lhor na po lí ti ca na ci o nal, de mais ex pres si vo
em ter mos de ex pe riên cia, de ba ga gem. Esta Casa
tem sido, para mim, uma gran de ex pe riên cia.

Eu já ouvi aqui al guém di zer que este ta pe te azul
es ta va ten do, ul ti ma men te, como gran de fun ção, ser
um cri a tó rio de áca ros. Não, Sr. Pre si den te. Não foi
isso o que eu vi nes te Ple ná rio, ao ou vir dis cur sos
como os do Se na dor Edu ar do Su plicy, de V. Exª, do
Se na dor Pe dro Si mon. E não que ro co me ter in jus ti ça
nem ci tar os no mes da que les que apren di a ad mi rar e
com os qua is apren di a con vi ver, nes ta Casa, mes mo
em cam pos opos tos ou em par ti dos di fe ren tes. São ho -
mens que hon ram os seus man da tos e os de sem pe -
nham com esta von ta de cí vi ca de ser vir o nos so povo.

Por tan to, de i xo aqui o re co nhe ci men to de que o
voto é um mo men to pre ci o so da de mo cra cia.

Sou da que les, Sr. Pre si den te, que vi bra com os
de ba tes, que os acom pa nha. Com a mi nha pa ra bó li -
ca, acom pa nha va a si tu a ção de São Pa u lo, do Ma ra -
nhão, de Mi nas Ge ra is, en tu si as ma do com a po lí ti ca
bra si le i ra; acom pa nha va as de ci sões do povo de cada 
Esta do, ven do que ele sabe re co nhe cer os seus lí de -
res e fa zer jus ti ça àque les que, efe ti va men te, pres tam 
ser vi ços à edi fi ca ção da his tó ria de seus Esta dos.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª me con ce de um 
apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Ouço, Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
nha, com mu i ta ale gria, o apar te de V. Exª, e terá de
fazê-lo em seu nome e em nome do Se na dor ele i to
João Ri be i ro, que está ávi do por usar da pa la vra nes -
te ple ná rio. Mas te re mos, João Ri be i ro, a ale gria de

ouvi-lo por oito anos em fa vor das nos sas te ses e das
lu tas do nos so Esta do, o To can tins.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No bre
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª afir ma
com mu i ta pro pri e da de que o ele i tor, nes te pro ces so
ele i to ral, co brou mu i ta co e rên cia dos can di da tos.
Obser va mos tam bém que o ele i tor agiu com mu i ta co -
e rên cia, re con du zin do ao Se na do Fe de ral esta ex tra -
or di ná ria fi gu ra hu ma na, este po lí ti co em ble má ti co, o
Se na dor Edi son Lo bão, que ago ra pre si de esta ses -
são e aqui de sem pe nhou uma mis são ex tra or di ná ria
na con du ção do pro ces so. S. Exª, por inú me ras ve -
zes, na Pre si dên cia, con du ziu os des ti nos des ta
Casa, nas dis cus sões das ques tões e dos pro ble mas
ma i o res que en vol vem o povo bra si le i ro. O Se na dor
Edi son Lo bão se hou ve com mu i ta com pe tên cia e
bas tan te co e rên cia e ob te ve a res pos ta do seu povo,
que o re con du ziu ao Se na do Fe de ral para mais oito
anos na de fe sa in tran si gen te dos in te res ses ma i o res
do povo bra si le i ro e do povo do seu Esta do. Caro Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, tam bém hou ve mu i -
ta co e rên cia por par te do ele i tor do Esta do de To can -
tins, que vive co nos co essa ver da de i ra re vo lu ção so -
ci al e eco nô mi ca que ex pe ri men ta o in te ri or do Bra sil.
Tra ta-se de uma nova re a li da de que está sen do cons -
tru í da no in te ri or do Bra sil, um so nho de um Par la -
men tar, de um De pu ta do que en ten deu que as ín vi as
pa ra gens, cin gi das pe los rios Ara gua ia e To can tins,
re gião erma de um Esta do, pu des sem se trans for mar
em uma uni da de au tô no ma, in de pen den te e pro mis -
so ra da Fe de ra ção bra si le i ra. Esta mos cons tru in do
essa nova re a li da de com mu i ta de ter mi na ção, com
mu i ta gar ra, com mu i ta von ta de, já nos en vol ven do
nes se so nho do en tão De pu ta do Si que i ra Cam pos –
hoje Go ver na dor Si que i ra Cam pos, pai do ilus tre Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos –, trans for ma do em
so nho de to dos nós. Hoje, o so nho não é so men te do
um mi lhão e tre zen tos mil ha bi tan tes do To can tins.
Emi nen te Pre si den te, o seu Esta do, na re gião fron te i -
ri ça com o nos so, vi bra e vive a cons tru ção re vo lu ci o -
ná ria e in ten sa que está ocor ren do no To can tins. O
nor te de Mato Gros so, o oes te da Ba hia, o sul do Pará 
vi vem co nos co esse en tu si as mo con ta gi an te que o
Go ver na dor Si que i ra Cam pos im pin giu a to dos nós e
faz da que la re gião uma das mais be las do País e, efe -
ti va men te, será uma das mais im por tan tes re giões do
nos so País. Con cor do ple na men te com o Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos ao co men tar que o ele i tor
co brou co e rên cia, mas tam bém agiu com co e rên cia,
par ti cu lar men te no nos so Esta do, por que con fe riu
àque les que têm iden ti da de com os seus so nhos,
àque les que têm com pro mis so com o seu de sen vol vi -
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men to e o seu bem-es tar, per mi tin do-nos as sim uma
ele i ção con sa gra do ra. Pre en che mos as duas va gas
no Se na do e trou xe mos para esta Casa esse ex tra or -
di ná rio com pa nhe i ro, o Se na dor João Ri be i ro, que co -
nos co vem de fen den do os in te res ses da bra va gen te
to can ti nen se em di ver sas fun ções, hon ro sas fun ções
que o povo lhe con fi ou. S. Exª foi Ve re a dor, Pre fe i to,
De pu ta do Esta du al, Se na dor, De pu ta do Fe de ral por
dois man da tos, teve a ma i or vo ta ção que a his tó ria do
To can tins con fe riu a um De pu ta do Fe de ral, e ago ra o
povo o ele ge para o Se na do para con ti nu ar, nes sa
sua tra je tó ria bo ni ta, sua de di ca ção in tran si gen te aos
in te res ses do povo. Pre ci sa mos re al men te agra de cer, 
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, a ge ne ro si da de
da bra va gen te to can ti nen se, mas se ria im por tan te
para nós, nes ta Casa – e ago ra fa la ria em nome do
que ri do ami go e com pa nhe i ro João Ri be i ro – res sal -
tar a im por tân cia do tra ba lho de V. Exª, da re a li za ção
des se so nho, que é de to dos nós – efe ti va men te con -
ce bi do por seu pai, quan do V. Exª era ain da uma cri -
an ça, mas que nele se en vol veu, como nós tam bém.
V. Exª tem uma fun ção ím par, uma fun ção des ta ca da,
uma fun ção mu i to im por tan te e que tan to nos or gu lha, 
no ta da men te nes ta cam pa nha, que em pol gou a po -
pu la ção e fez com que a agre mi a ção que de fen de -
mos, que é a co li ga ção de no mi na da União do To can -
tins, ga nhas se to das as po si ções dis pu ta das na que le
Esta do. Pre en che mos as oito va gas na Câ ma ra Fe de -
ral e as duas va gas no Se na do da Re pú bli ca. Estou
se gu ro, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que ha -
ve re mos, com a pre sen ça do Sr. João Ri be i ro no Se -
na do da Re pú bli ca, de hon rar cada voto re ce bi do da
nos sa gen te to can ti nen se e de fa zer com que os so -
nhos, que hoje per me i am o sen ti men to e o pen sa -
men to do povo to can ti nen se, se jam re al men te con -
cre ti za dos, para que a nos sa gen te pos sa vi ver dias
efe ti va men te me lho res, re sul ta do de um tra ba lho de -
ter mi na do da que les em que o povo de To can tins sem -
pre con fi ou. Pa ra béns por esse ex tra or di ná rio tra ba -
lho que V. Exª re a li zou. Fico fe liz em tê-lo como com -
pa nhe i ro nes ta Casa. V. Exª dará uma con tri bu i ção de
gran de za ao To can tins e ao nos so País. Estou se gu ro
que V. Exª, pro mes sa da po lí ti ca na ci o nal, e o nos so
To can tins con tri bu i rão para o de sen vol vi men to do
nos so Bra sil.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Agra de ço a V. Exª, no bre Se na dor.

Sr. Pre si den te, ao fi na li zar, eu gos ta ria de de i xar 
re gis tra do nos Ana is da Casa a ina u gu ra ção fe i ta pelo 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, no dia 26 de
se tem bro, da pon te so bre o Rio To can tins e da Fer ro -

via Nor te-Sul que já aden tra o ter ri tó rio to can ti nen se
em mais de 40 km.

Antes do fi nal do man da to do Pre si den te da Re -
pú bli ca se rão ina u gu ra das a Pla ta for ma Mul ti mo dal de
Agui ar nó po lis e a pon te so bre o Lago de Pal mas, que
tem 1.100 me tros, mas, ao todo, che ga a oito qui lô me -
tros de ex ten são, con tan do com um gran de ater ro e
com ou tras pon tes de me nor ta ma nho ao lon go do
lago.

A pas sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca foi um
mo men to ex tra or di ná rio para a ad mi nis tra ção do nos -
so Esta do. Jun ta men te com o agra de ci men to que
faço ao povo do Esta do do To can tins, de i xo o nos so
re co nhe ci men to ao emi nen te es ta dis ta, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Con ti nu a re mos ao lado
de Sua Exce lên cia, como es ti ve mos des de o pri me i ro
mo men to, e tam bém ao lado do pre si den ciá vel José
Ser ra. Não es mo re ce mos em mo men to al gum, e ago -
ra en tu si as ma dos as sis ti re mos ao gran de de ba te e
par ti ci pa re mos da gran de fes ta cí vi ca. Que seja ven -
ce dor nas ur nas aque le que es ti ver mais bem pre pa -
ra do, que mais se iden ti fi car com os ide a is do povo
bra si le i ro, para dar con ti nu i da de ao de sen vol vi men to
des te País. 

Sr. Pre si den te, ad mi ro pro fun da men te a bi o gra -
fia dos dois bra si le i ros que es tão me re cen do a aten -
ção da po pu la ção nes te ins tan te. Par ti cu lar men te,
não ape nas por ser o Pre si den te do PSDB no meu
Esta do, te nho mu i ta con fi an ça na vi tó ria de José Ser -
ra, tan ta con fi an ça quan to res pe i to te nho pela bi o gra -
fia de Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Embo ra

no exer cí cio da Pre si dên cia da Casa, não pos so de i -
xar de agra de cer aos Se na do res Edu ar do Si que i ra
Cam pos e Le o mar Qu in ta ni lha as ge ne ro sas pa la vras 
com que se re fe ri ram a mim. Em ver da de, Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª che gou a esta Casa 
há al guns anos, já com a ex pe riên cia de quem fora
um bri lhan te De pu ta do Fe de ral, Lí der de Par ti do, con -
du tor de uma gran de Ban ca da. Nes ta Casa, não ne -
ces si tou de um in tro du tor. Fui seu ami go e com pa -
nhe i ro e con ti nuo sen do para mi nha hon ra e ale gria.

O Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, um dos mais
bri lhan tes no mes des ta Casa, tam bém hon rou com a
sua pre sen ça, por todo esse man da to que se en cer ra -
rá em al guns me ses, os tra ba lhos do Se na do Fe de ral. 
Entre tan to, para nós será uma ale gria tê-lo de vol ta –
como te re mos – ao lado de seus com pa nhe i ros, pros -
se guin do os tra ba lhos que aqui re a li zou.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.
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Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral e Luiz Otá vio
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na 
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é ne ces sá rio
ser um gran de ma gis tra do para con clu ir que nada
nes te uni ver so pode jus ti fi car a omis são do Esta do di -
an te dos des ca la bros que as so lam de ter mi na dos po -
vos. Nem mes mo o tem po es pre mi do de fi nal de man -
da to deve ser vir de pre tex to para que go ver nan tes se -
jam co ni ven tes com prá ti cas de me nos pre zo às ca -
rên ci as da po pu la ção. Por esse mo ti vo, sin to-me na
obri ga ção de exi gir do Go ver no bra si le i ro uma pos tu -
ra mais sen sa ta com re la ção à apli ca ção dos re cur -
sos pro ve ni en tes do Fun do de Uni ver sa li za ção dos
Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções, o FUST.

Mi nha pre o cu pa ção deve-se às in for ma ções ve i -
cu la das pela im pren sa de que o Go ver no Fe de ral não
pre ten de gas tar, em sua in te gra li da de, os re cur sos or -
ça men tá ri os des ti na dos ao Fun do. Se gun do no tí ci as
pu bli ca das no Jor nal do Bra sil, dos qua se dois bi lhões
de re a is re ser va dos ao Fust, ape nas 120 mi lhões te rão
as se gu ra da a sua des ti na ção aos pro gra mas de in clu -
são di gi tal. Isso equi va le a uma re du ção de 85% dos
re cur sos que de ve ri am ser apli ca dos este ano. 

Nes sa pre vi são, o pró xi mo go ver no de pa -
rar-se-á com ár dua ta re fa de di vi dir tão mo des ta
quan tia en tre o sub sí dio à te le fo nia e o aces so à Inter -
net para as po pu la ções de ba i xa ren da, po pu la ções
das áre as re mo tas, po pu la ções de fron te i ra e po pu la -
ções ru ra is. Mais que isso, a nova ad mi nis tra ção terá
que, por gra ça dos mes mos par cos re cur sos, aten der
aos pro gra mas de uni ver sa li za ção do uso da Inter net
para de fi ci en tes fí si cos, es co las pú bli cas, bi bli o te cas,
pos tos de sa ú de e ór gãos de se gu ran ça pú bli ca.

De acor do com os da dos ve i cu la dos pelo Jor nal
do Bra sil, dos qua se 600 mi lhões de re a is pre vis tos
no or ça men to do fun do para 2003, 90% têm ori gem
na ar re ca da ção que será fe i ta jun to às em pre sas de
te le co mu ni ca ções. Tal ar re ca da ção de ri va do pa ga -
men to fe i to pe las te les em fun ção das con ces sões e
per mis sões que re ce be ram ou ain da re ce be rão no
ano que se se gue, além das con tri bu i ções eco nô mi -
cas e dos re cur sos pró pri os e não-fi nan ce i ros. E pior,
des te per cen tu al, lar ga par ce la dos re cur sos está
com pro me ti da com o que se con ven ci o nou cha mar
de “ver ba con tin gen ci a da”. Em ou tras pa la vras, cer ca
de 500 mi lhões de re a is não es ta rão dis po ni bi li za dos
no ano que vem, por for ça de con tin gen ci a men to já
de fi ni do pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

Das au to ri da des mi nis te ri a is não se ouve nada
se não o si lên cio da que les que omi tem tudo, até mes -
mo uma mera men ção so bre a des ti na ção dos re cur -
sos que se en con tram pa ra dos nos co fres do Te sou ro
Na ci o nal des de 2001, em cuja oca sião fo ram ini ci a -
das as co bran ças do Fust. Vale res sal tar que as ra -
zões pe las qua is tal fun do foi cri a do se fun da men ta -
vam numa po lí ti ca go ver na men tal que não so men te
pro mo ves se, mas tam bém ga ran tis se uma de mo cra ti -
za ção dos avan ços tec no ló gi cos ve ri fi ca dos na Inter -
net e na te le fo nia a to das as ca ma das so ci a is.

Nes se qua dro, não é de modo al gum ca bi do que 
se aven te a hi pó te se de des vio de re cur sos para ou tra 
des ti na ção que não a oti mi za ção do aces so da po pu -
la ção mais ca ren te às no vas tec no lo gi as. Isso se ex -
pli ca por que, como é sa bi do, as de no mi na das te les
não se ocu pam, por na tu re za fun ci o nal, dos in te res -
ses di tos so ci a is, o que im pli ca in ves ti men to zero nes -
sa ca ma da de con su mi do res de cujo po ten ci al para
re tor no fi nan ce i ro não se pode es pe rar nada, ou qua -
se nada. Dis so, res tou ao Esta do a in cum bên cia de
co brar a con tri bu i ção de to das as em pre sas, de sor te
a ra te ar en tre elas o cus to so ci al sub ja cen te à em pre i -
ta da tec no ló gi ca.

Na ver da de, des de 2000, as em pre sas li ga das
ao se tor têm re co lhi do men sal men te, jun to à Ana tel,
1% de seu fa tu ra men to, na con di ção de fon te pri o ri -
tá ria para abas te cer o fun do. Acon te ce que o Go ver -
no, por ma no bras pro te la tó ri as que lhe são pe cu li a -
res, não con su miu se quer um cen ta vo des ses re cur -
sos, ale gan do ha ver pro ble mas bu ro crá ti cos e ju rí di -
cos na im plan ta ção dos pro gra mas. Além dis so, e
para com pli car ain da mais o de so la dor ho ri zon te, as
au to ri da des eco nô mi cas têm sido im pla cá ve is na
exi gên cia de cor tes or ça men tá ri os no âm bi to dos
pro je tos so ci a is.

Se com pa rar mos o com por ta men to do Esta do
bra si le i ro com re la ção à mes ma ma té ria em 2001,
con clu i re mos, para tris te za de to dos, que o em pe nho,
na que le ano, na ga ran tia de re cur sos era de uma fe ro -
ci da de in con ti da. Con tu do, sem qua is quer ex pli ca -
ções, a dis cre pân cia dos va lo res alo ca dos en tre os
dois anos fis ca is se con ver teu em algo as sus ta dor.
Para 2002, o Go ver no FHC deu a im pres são de jo gar
to das as fi chas na im plan ta ção dos pro gra mas so ci a -
is de uni ver sa li za ção, não pou pan do qual quer cen ta -
vo de real. Entu si as ma do, ou sou es ti mar um gas to da
or dem de 820 mi lhões de re a is para con cre ti zá-los.
To da via, até onde se sou be, o en tu si as mo pre si den ci -
al nem se quer che gou a sair do pa pel.

Em com pen sa ção, fez ques tão de de i xar para o
pró xi mo go ver no pou co mais de 120 mi lhões de re a is, 
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des ti na dos a co brir as mes mas pro pos tas que não
con se guiu vi a bi li zar em 2002. Nes sa sór di da ló gi ca, o
pró xi mo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções terá que di vi dir 
os re cur sos com nove pro gra mas so ci a is de aces so
da po pu la ção ca ren te aos ser vi ços de te le co mu ni ca -
ções. Isso sig ni fi ca rá, cer ta men te, cor tes, pre ju í zos e
per das ir re pa rá ve is aos pro gra mas de im plan ta ção
do aces so à Inter net nas es co las pú bli cas e bi bli o te -
cas do País in te i ro. Dos 480 mi lhões pre vis tos para
2002, ape nas 5% con ti nu am ga ran ti dos para 2003.
Cum pre fri sar que, caso es ti ves se ope ra ci o na li za do,
o pro gra ma da Inter net já es ta ria be ne fi ci an do nada
me nos que 13 mil es co las pú bli cas do en si no mé dio e
pro fis si o na li zan te, abran gen do um uni ver so de sete
mi lhões de alu nos. 

Sr. Pre si den te, di an te da gra vi da de do ex pos to,
não me res ta al ter na ti va se não de nun ci ar o des ca so
do Esta do para com os pro gra mas li ga dos ao Fun do
de Uni ver sa li za ção das Te le co mu ni ca ções. Nes sa or -
dem, va len do-me de ex pe di en te pre vis to na Cons ti tu i -
ção Fe de ral, es tou re que ren do, de ime di a to, ao Mi nis -
tro das Co mu ni ca ções in for ma ções por me no ri za das
que es cla re çam o ina ce i tá vel es va zi a men to do Fust e
dos pro gra mas en vol vi dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tro
tema que me traz à tri bu na do Se na do Fe de ral nes ta
tar de é um dos mais re le van tes e ul tra jan tes te mas de 
nos sa vida so ci al: o tra ba lho es cra vo ou tra ba lho for -
ça do, como que rem os teó ri cos, fu gin do da re a li da de
de es cra vi dão a que são sub me ti dos mu i tos bra si le i -
ros no in te ri or de nos sa Pá tria.

O tra ba lho es cra vo se ca rac te ri za quan do o em -
pre ga dor, usan do da for ça e de ame a ças à in te gri da -
de fí si ca, man tém os em pre ga dos em sua pro pri e da -
de e lhes ven de os pro du tos ne ces sá ri os à sua sub -
sis tên cia, nor mal men te os ali men tos e o ves tuá rio,
por pre ços su pe re le va dos, ge ran do dí vi das não-qui -
tá ve is pe los mí se ros sa lá ri os pa gos, sen do, en tão, os
em pre ga dos, im pe di dos de de i xar as pro pri e da des.

Além dis so, es ses em pre ga dos, que po dem ser
con si de ra dos como es cra vos, são sub me ti dos a jor -
na das exa us ti vas de tra ba lho e, ten do sido ali ci a dos
em lo ca is dis tan tes da que le em que pres tam os ser vi -
ços, fi cam com ple ta men te de sam pa ra dos.

Con tra esse es ta do de co i sas, vem-se le van tan -
do uma ban de i ra, pelo Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho,
que, ao am pa ro do prin cí pio fun da men tal de di re i to à
li ber da de, além da Con ven ção 29 da Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho e das nor mas con ti das na
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, vem ins ta u ran do
in qué ri tos ci vis pú bli cos e aju i zan do ações ci vis pú bli -
cas, obri gan do o em pre ga dor a não mais pra ti car o

tra ba lho for ça do e a cum prir as nor mas so bre con di -
ções ge ra is de tra ba lho, no que se re fe re à hi gi e ne,
se gu ran ça e sa ú de do tra ba lha dor no âm bi to de sua
pro pri e da de.

O Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho (MPT) atua de
for ma in te gra da com o Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go que, por meio da fis ca li za ção mó vel do
GERTRAF (Gru po para Erra di ca ção do Tra ba lho For -
ça do), im ple men ta ações per ma nen tes para o com -
ba te ao tra ba lho for ça do.

Essas ações pos si bi li tam o co nhe ci men to in
loco da si tu a ção e, de ime di a to, per mi te a to ma da de
me di das efi ca zes para se des fa zer a con di ção de tra -
ba lho es cra vo em que for en con tra do qual quer tra ba -
lha dor. Em pa ra le lo, são en ca mi nha das ao Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral as in for ma ções des ti na das a ações
pe na is.

Além dis so, a cons ta ta ção de tra ba lho for ça do
na pro pri e da de fis ca li za da, pelo des vir tu a men to da
fun ção so ci al da pro pri e da de, pre vis ta em nos sa Car -
ta Mag na, de sen ca de ia pro ces so de de sa pro pri a ção
do imó vel pelo Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e
Re for ma Agrá ria.

Ain da no mes mo sen ti do, o Có di go Pe nal Bra si -
le i ro, des de 1988, pas sou a con si de rar como cri mi no -
so pas sí vel de de ten ção de um a três anos aque le
que ali cia tra ba lha do res com o fim de man tê-los tra -
ba lhan do em ou tras re giões.

Sr. Pre si den te, des de 1999, o Pro cu ra dor-Ge ral
do Tra ba lho, Dou tor Gu i lher me Mas tri chi Bas so, ele -
geu a er ra di ca ção do tra ba lho es cra vo como uma das
me tas pri o ri tá ri as do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho,
pelo que me re ce todo o nos so apla u so e apo io.

Den tre mu i tas ações in te gra das, como as que já 
abor dei, o MPT está par ti ci pan do da Ofi ci na de Tra ba -
lho da OIT para aper fe i ço a men to da le gis la ção de
com ba te ao tra ba lho es cra vo, o que virá a ser ob je to
tam bém de dis cus são no Par la men to na ci o nal.

No úl ti mo dia 12 de se tem bro, foi cri a da, no ór -
gão, uma co or de na do ria na ci o nal para o com ba te ao
tra ba lho for ça do e re gu la ri za ção do tra ba lho in dí ge -
na, des ti na da a im pri mir ma i or agi li da de à atu a ção no
com ba te a esse ter rí vel can cro so ci al, que nos co lo ca
em po si ção ex tre ma men te in cô mo da pe ran te a co -
mu ni da de in ter na ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba lho es cra vo re pre -
sen ta uma afron ta aos di re i tos hu ma nos e a Orga ni -
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho tem, como me di da
de pro gres so so ci al, a er ra di ca ção de sua in ci dên cia.
Assim, cabe a to dos nós par ti ci par e aci o nar to dos os
me ca nis mos pos sí ve is na bus ca de re sul ta dos efe ti -
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vos para o pro je to de com ba te ao tra ba lho for ça do no
País.

Só as sim, po de re mos olhar, sem ver go nha,
para a so ci e da de que re pre sen ta mos e dor mir sem a
cons ciên cia pe sa da da omis são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por der -
ra de i ro, po rém não me nos im por tan te, gos ta ria de
res sal tar, da tri bu na des ta Casa, que no dia 30 de
se tem bro co me mo ra-se o “Dia da Se cre tá ria”. Se
for mos bus car as ori gens da ce le bra ção des sa data, 
vol ta re mos, por cer to, a me a dos do sé cu lo XIX. Lí li -
an Sho les, a pri me i ra mu lher a da ti lo gra far em pú bli -
co, nas ceu em 1850 e ani ver sa ri a va no dia 30 de
se tem bro.

Lí li an era fi lha de Chris top her Sho les, um dos in -
ven to res da má qui na de es cre ver, cri a da em 1867,
du ran te a se gun da fase da Re vo lu ção Indus tri al. Por
oca sião do cen te ná rio de nas ci men to de Lí li an, em
1950, di ver sas em pre sas fa bri can tes de má qui nas de
es cre ver pro mo ve ram co me mo ra ções e con cur sos
para se es co lher a me lhor da ti ló gra fa. Tais con cur sos
se anu a li za ram, e o sur gi men to de as so ci a ções de
clas se fez com que a data se po pu la ri zas se como for -
ma de re co nhe ci men to da pro fis são.

Se ria lí ci to afir mar mos, as sim, que a pro fis são
de se cre tá ria pos sui um pas sa do vin cu la do a fun -
ções ape nas ad mi nis tra ti vas. Ain da é co mum en con -
trar mos pes so as que as so ci am a se cre tá ria tão-so -
men te a pro fis si o nal ze lo sa e cum pri do ra efi ci en te
de or dens e so li ci ta ções. Entre tan to, Se nho ras e Se -
nho res Se na do res, a re a li da de da se cre tá ria mo der -
na trans cen de – em mu i to – as qua li da des há pou co
men ci o na das.

Nos dias de hoje, a pro fis são de se cre tá ria pos -
sui re do bra dos de ve res para com a so ci e da de con -
tem po râ nea. Antes, uma fun ção con si de ra da por mu i -
tos como ape nas bu ro crá ti ca; na atu a li da de, uma fun -
ção que de man da pro fis si o nal ob je ti va, bem in for ma da 
e ca pa ci ta da na to ma da de de ci sões, uma as ses so ra
com au to no mia e no vas res pon sa bi li da des. Com pre -
en são, sen si bi li da de e en ten di men to mú tuo são os
atri bu tos que fa zem o di fe ren ci al da se cre tá ria mo der -
na na com pe ti ti vi da de cres cen te em que vi ve mos.

Os no vos de sa fi os que se co lo cam à car re i ra de
se cre tá ria exi gem, da pro fis si o nal, cri a ti vi da de e res -
pon sa bi li da de na ges tão de in for ma ções e na ad mi -
nis tra ção de pes so as e ta re fas. Não se ria exa ge ro
afir mar mos que, hoje, a se cre tá ria des fru ta de po si -
ção pro fis si o nal es tra té gi ca, seja na as ses so ria de
po lí ti cos, seja na as ses so ria de em pre sá ri os, exe cu ti -
vos ou pro fis si o na is li be ra is.

Des sa for ma, Se nhor Pre si den te, nada mais
jus to do que des ta car mos e va lo ri zar mos a im por tân -

cia des sa pro fis si o nal mul ti fun ci o nal, in dis pen sá vel
ao nos so dia-a-dia. Re gis tra mos, as sim, nos sas ho -
me na gens pelo de cur so do “Dia da Se cre tá ria”. Mu i -
to além das flo res, essa pro fis si o nal me re ce nos sa
gra ti dão e nos so re co nhe ci men to, por po der mos
con tar com o es for ço e a de di ca ção des sas co la bo -
ra do ras vi ta is para o cum pri men to de nos sas ta re fas
co ti di a nas.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -

si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, no dia 27
de se tem bro, o Bra sil co me mo rou o Dia Na ci o nal do
Ido so, data fes ti va que, no dia 1º de ou tu bro, se re pe te 
como Dia Inter na ci o nal do Ido so. Assim, no cur to es -
pa ço de qua tro dias, as co mu ni da des na ci o nal e in ter -
na ci o nal de di cam-se a ho me na ge ar os que lo gra ram
al can çar uma vida lon ge va. Lon ge vi da de que per mi te
que a ex pe riên cia que acu mu la ram per ma ne ça ser -
vin do de mo ti va ção para as ge ra ções que os su ce -
dem na cons tru ção do Bra sil e do mun do.

Sr. Pre si den te, no que res pe i ta ao ido so, o Bra sil 
é um país as saz cu ri o so. Nos so ex pec ta ti va de vida
mal che ga aos 70 anos; nos sa po pu la ção é, em sua
gran de ma i o ria, com pos ta pe los que cha ma mos de
jo vens. E nós vi ve mos a im pre vi dên cia da ci gar ra no
ve rão! Não da mos a de vi da aten ção ao fato de que,
se jo vens hoje so mos, ve lhos se re mos ama nhã.

O Bra sil al can ça, nes te li mi ar do Sé cu lo XXI, o
con tin gen te de 20 mi lhões de pes so as com mais de
60 anos, o que re pre sen ta mais de 10% de nos sa po -
pu la ção, ten do este nú me ro do bra do em pou co mais
de uma dé ca da. Eis um si nal evi den te do pro gres so
das con di ções de vida dos bra si le i ros e bra si le i ras nos
anos mais re cen tes. Eis, tam bém, um si nal evi den te de 
que nos sa gen te de ida de exi gi rá mais e mais am pa ro
da so ci e da de pro du ti va mais jo vem. Se bem que as es -
ta tís ti cas mais re cen tes do IBGE in di cam que boa par -
ce la dos ido sos bra si le i ros per ma ne ce como ar ri mo de 
suas fa mí li as, mes mo de po is de apo sen ta dos ou de te -
rem che ga do à ida de em que po de ri am es tar apo sen -
ta dos. São an ciãos que res pon dem pelo sus ten to de fi -
lhos e fi lhas e mes mo de ne tos e ne tas.

Essa é uma das per ver sões que nos so de sen -
vol vi men to mal or de na do tem cri a do para nos sa gen -
te. Não há em pre gos para os jo vens, e os ido sos são
obri ga dos a con ti nu ar tra ba lhan do, para não mor re -
rem de fome eles e seus fa mi li a res jo vens.

E não será por fal ta de or de na men to ju rí di co,
como sói acon te cer em nos sa Pá tria, que es sas per -
ver sões não po de rão ser cor ri gi das. O que fal ta é a
apli ca ção de po lí ti cas pú bli cas efi ca zes e con ti nu a -
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das. Já te mos até uma lei que dis põe so bre a po lí ti ca
na ci o nal do ido so, a Lei nº 8.842, de 04 de ja ne i ro de
1994, co mu men te cha ma da de “Esta tu to do Ido so”,
para a qual ido so é toda pes soa com mais de ses sen -
ta anos de ida de. Em seu art. 1º, ela afir ma: “A po lí ti ca
na ci o nal do ido so tem por ob je ti vo as se gu rar os di re i -
tos so ci a is do ido so, cri an do con di ções para pro mo -
ver sua au to no mia, in te gra ção e par ti ci pa ção efe ti va
na so ci e da de.”

E a pre o cu pa ção do le gis la dor em fa vor do ido so
se fez pre sen te quan do pres cre veu que as ações go -
ver na men ta is de vem de sen vol ver-se nas áre as de pro -
mo ção e as sis tên cia so ci al, de sa ú de, de edu ca ção, de 
tra ba lho e pre vi dên cia so ci al, de ha bi ta ção e ur ba nis -
mo, as sim como na área de cul tu ra, es por te e la zer.
Esta é, pois, a base hu ma nis ta abran gen te do apo io
que a so ci e da de deve aos nos sos an ciãos e an ciãs.

Srªs e Srs. Se na do res, tal vez mu i tos de nós, se -
gun do a clas si fi ca ção da Lei, es te ja mos in clu í dos na
ca te go ria de ido sos, e nem por isso nos sen ti mos um
es tor vo para a so ci e da de, nem aca ba dos em nos sa
ca pa ci da de de con tri bu ir para o pro gres so de nos so
País. Estou con ven ci do de que é essa a cha ve de uma 
ver da de i ra e efi caz po lí ti ca de de sen vol vi men to so ci -
al, para a qual a par ce la mais ido sa da po pu la ção
pode tam bém con tri bu ir. Fa zer avan çar as con quis tas
so ci a is é um man da men to im po si ti vo para to dos nós,
para que, quan do, por for ça na ine xo ra bi li da de do en -
ve lhe ci men to que a na tu re za nos im põe, não mais for
pos sí vel ao ido so atu ar, ele seja am pa ra do de modo
hu ma no e se gu ro por seus fa mi li a res, em pri me i ro lu -
gar, e pela so ci e da de, em se gun do lu gar.

Sr. Pre si den te, não po de mos ig no rar os ve lhos
de hoje, pois nos es ta re mos con de nan do, a nós mes -
mos, a um des ti no se me lhan te em fu tu ro pró xi mo. É
in jus to não am pa rar os ido sos, quan do de les des fru -
ta mos toda a ener gia cri a do ra para ge rar a ri que za e
o bem-es tar de que hoje so mos be ne fi ciá ri os.

Sa u dar nos sos con ci da dãos mais ve lhos é um
de ver de re co nhe ci men to. Numa so ci e da de jus ta, to -
das as fa i xas etá ri as de vem ter seu lu gar dig no e se -
gu ro. Assim como te mos que am pa rar a in fân cia, para 
que ela se tor ne adul ta res pon sá vel e so ci al men te
útil, de ve mos am pa rar a ve lhi ce, para que ela pos sa
co lher os fru tos do que plan tou em sua vida de tra ba -
lho, ao mes mo tem po em que lhe seja pos sí vel con tri -
bu ir na me di da da ex pe riên cia acu mu la da.

Em mi nha atu a ção par la men tar te nho tido per -
ma nen te pre o cu pa ção com a con di ção de vida de
nos sos ido sos. Che guei mes mo a apre sen tar re que ri -
men to de cri a ção de co mis são tem po rá ria para ana li -
sar a le gis la ção so bre os ido sos, de modo a con so li -

dá-la e aper fe i çoá-la. Mes mo ha ven do a Lei nº 8.842,
de 1994, não de ve mos des cu rar de sua atu a li za ção e
mo der ni za ção.

De ve mos lu tar pela cri a ção de es tru tu ras so ci a -
is que im pe çam nos sos ve lhi nhos de te rem que pas -
sar por hu mi lha ções, como as fi las do INSS, a pre ca -
ri e da de do aten di men to hos pi ta lar e am bu la to ri al, a
fal ta de in fra-es tru tu ra de nos sas ci da des e tan tas ou -
tras de mons tra ções de des ca so com a ter ce i ra ida de.
Só as sim po de re mos lo grar cons tru ir uma so ci e da de
jus ta e pa cí fi ca.

Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de des ta car a 
cri a ção do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos do Ido so –
CNDI, ocor ri do no dia 1º do cor ren te mês, com a pre -
sen ça do Mi nis tro Pa u lo de Tar so Ri be i ro, que na so -
le ni da de de ins ta la ção en fa ti zou: “O país vem gra du -
al men te en ve lhe cen do e é mu i to le gí ti mo que tra te -
mos nos sos ido sos com dig ni da de, gra ti dão, res pe i to
e sen ti do de jus ti ça”. Esta é uma ini ci a ti va que te mos
que lou var, Sr. Pre si den te.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rão da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, as
ma té ri as re ma nes cen tes da pa u ta de hoje e tam bém
a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni -
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá -
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002, 
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de su be men -
da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das nºs 2
a 4-Plen.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo -
ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

–  2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 74, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 74, de 2002 (nº 1.197/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun -
da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pos
dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 457, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 79, de 2002 (nº 1.034/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o Grê -
mio do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 458, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.  

– 4 –  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 106, de 2002 (nº 1.111/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Ta ba puã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de Ta ba puã, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 441, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

–  5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 119, de 2002 (nº 1.057/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria Si mões Fi lho FM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Si mões Fi lho,
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 459, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

–  6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 141, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 141, de 2002 (nº 1.213/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ca tu, Esta do
da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 462, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 16, DE 2002
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i -

ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
16, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra o in ci so I do art.
159 da Cons ti tu i ção Fe de ral (des ti na o per cen tu al de
cin co dé ci mos por cen to da ar re ca da ção dos im pos -
tos so bre ren da e so bre pro du tos in dus tri a li za dos
para apli ca ção pe las Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no
Su pe ri or na Ama zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 38, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que al te ra os ar ti gos 52, 225 e 231
da Cons ti tu i ção Fe de ral (in clui na com pe tên cia do Se -
na do Fe de ral a apre ci a ção do pro ces so de de mar ca -
ção de ter ras in dí ge nas), ten do

Pa re cer sob nº 317, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Amir Lan do, fa vo rá vel, com as Emen das 1 a 4-CCJ,
que apre sen ta.

–  9  –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 17, de 2002 (nº 259/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da de da in clu -
são, no cur rí cu lo ofi ci al da Rede de Ensi no, da te má ti -
ca “His tó ria e Cul tu ra Afro-Bra si le i ra” e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 809, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Cân di i do.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

– 10  –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 24, de 2002 (nº 2.989/2000, na Casa
de ori gem), que de no mi na “Ave ni da Enge nhe i ro
Emi li a no Ma ci e i ra” o tre cho da BR 135 com pre en di -
do en tre o qui lô me tro zero e a Pon te da Esti va, lo ca -
li za do no Mu ni cí pio de São Luís, Esta do do Ma ra -
nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 471, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam
Bor ges.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 76, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 76, de 2002 (nº 1.233/2001, na Câ -

ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria para o
De sen vol vi men to de San ta Lu zia – ARCSL a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Lu zia, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 504, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 108, DE 2002

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

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 500, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 13 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 109, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 109, de 2002 (nº 967/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Ca cho -
e i ra Alta-GO – ACCCA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho e i ra Alta, Esta -
do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 501, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lind berg
Cury.

– 14 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 143, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 143, de 2002 (nº 1.216/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM de Nova Olím pia 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Nova Olím pia, Esta do de Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 499, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 17 
mi nu tos.)
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
De cla ro aber ta a 22ª re u nião da CPI das ONGS, cri a -
da por meio do Re que ri men to nº 22, de 2001. Con si -
de ran do que a ata já foi dis tri bu í da aos Srs. Par la men -
ta res, sub me to-a a vo ta ção. 

(Pa u sa.)
Apro va da. 
Co mu ni co que a pre sen te re u nião des ti na-se a

ou vir os de po i men tos dos Srs. Pa u lo Cé sar Mon te i ro
de Me de i ros, ana lis ta de sis te mas e mem bro da
Asso ci a ção Ama zô nia; Do mis Vi e i ra Lo pes, Pre si -
den te da Agên cia de De sen vol vi men to Sus ten tá vel
Bra sil em Re no va ção, Ades brar; e Ale xan dre Paes
dos San tos, Di re tor da APS Con sul to ria Po lí ti ca. 

De vi do à au sên cia jus ti fi ca da da re la to ra, Se na do ra
Mar lu ce Pin to, con vi do o Se na dor Bel lo Par ga para fun ci o -
nar como re la tor ad hoc na pre sen te re u nião.

Em se qüên cia, con vi do para to mar as sen to à
mesa o Sr. Pa u lo Cé sar Mon te i ro de Me de i ros. Con for -
me de ter mi na o art. 203 do Có di go de Pro ces so Pe nal,
o Sr. Pa u lo Cé sar Mon te i ro de Me de i ros as si nou o ter -
mo de com pro mis so, que pas so a ler. Nome com ple to:
Pa u lo Cé sar Mon te i ro de Me de i ros. Iden ti da de nº
212.339, SSP/AM. Ida de: 46 anos. CPF nº 040.915.152
– 15. Esta do ci vil: ca sa do. Na tu ra li da de: bra si le i ro.
Ende re ço re si den ci al: rua Ipi xu na, 209, ba ir ro Cen tro,
ci da de Ma na us, Ama zo nas. Te le fo ne co mer ci al:
9966-7408. Pro fis são: ana lis ta de sis te mas. Lo cal onde
exer ce a sua ati vi da de atu al men te: de cla ra que é free
lan cer. So bre se é pa ren te de al gum dos en vol vi dos em
al gum grau, de cla ra que não. O de po en te com pro me -
te-se, nos ter mos do art. 203 do Có di go de Pro ces so
Pe nal, sob as pe nas da lei, a di zer a ver da de no que
sou ber e no que lhe for per gun ta do, não sen do obri ga do 
a de por con tra si pró prio, nos ter mos do art. 5º, in ci so
LIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Por tan to, que ro ini ci al men te pas sar a pa la vra ao Sr. 
Pa u lo Cé sar para que faça a sua ex pla na ção fale so bre o
que achar con ve ni en te a res pe i to dos as sun tos que tem
co nhe ci men to so bre a Asso ci a ção Ama zô nia, uma ONG 
ob je to de in ves ti ga ção des ta CPI.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Bom dia aos pre sen tes. O Se na dor já
me apre sen tou a to dos. Jul guei-me ca paz de fa lar so -
bre al guns de ta lhes da Asso ci a ção Ama zô nia por que
tra ba lhei den tro dela du ran te exa ta men te um ano,
des de ju lho ou agos to do ano pas sa do, e ten tei, du -
ran te esse tem po, es ta be le cer den tro da Asso ci a ção
Ama zô nia al guns prin cí pi os bá si cos de or ga ni za ção,
de mé to dos de con tro le, sem pre com re sul ta dos ne -
ga ti vos. O que me le vou a ma ni fes tar o meu de se jo de 

vir até aqui e me co lo car à dis po si ção da CPI para es -
cla re ci men tos foi o fato de, no fi nal de ju lho pas sa do
ago ra, sim ples men te a Asso ci a ção Ama zô nia ter jun -
ta do to dos os mó ve is do es cri tó rio e ter de sa pa re ci do
de Ma na us. Jun to com isso fo ram le va das vá ri as co i -
sas pes so a is mi nhas, al guns ins tru men tos de tra ba -
lho. Como o Se na dor já dis se, sou ana lis ta de sis te -
mas, tra ba lho como free lan cer, te nho uma em pre sa
re gis tra da, e le va ram ins tru men tos de tra ba lho, CDs
de tra ba lho, do cu men tos pes so a is, mu i tas co i sas que
de po is ques ti o nei, vol tei a en con trar com o só cio da
Asso ci a ção Ama zô nia e ques ti o nei. De re pen te,
foi-me dito que o es cri tó rio ti nha se mu da do para o
bar co da Asso ci a ção e que as co i sas fun ci o nam as -
sim. Aqui es tou, eu à dis po si ção para o que for so li ci -
ta do. Se hou ver al gum ques ti o na men to es pe cí fi co,
es tou à von ta de e com co nhe ci men to para fa lar a res -
pe i to. Se não, pos so ten tar es ta be le cer uma re la ção
cro no ló gi ca do meu tra ba lho den tro da Asso ci a ção.
Isso fica a cri té rio dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pen so que, an tes de pas sar mos às per gun tas, essa
pos si bi li da de de você es ta be le cer uma cro no lo gia do
seu tra ba lho e exa ta men te que tipo de tra ba lho exer -
cia e o que você sa bia so bre o tra ba lho que a Asso ci a -
ção exer cia é im por tan te para que pos sa mos, a par tir
daí, fa zer as per gun tas que fo rem ne ces sá ri as.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Co me çan do, em fi nal de ju lho do ano
pas sa do, fui pro cu ra do pelo Sr. Ada mor Gu e des –
que era Se cre tá rio da Asso ci a ção Ama zô ni ca, já se
des li gou há uns três me ses – para que pu des se res ta -
be le cer a co ne xão Inter net no es cri tó rio da Asso ci a -
ção em Ma na us. Fui, fiz o tra ba lho, não re ce bi por
isso, mas nem por isso de i xei de co nhe cer as pes so -
as. E como na hora em que fui fa zer o tra ba lho me foi
fa la do a res pe i to da ins ta la ção de uma co ne xão Inter -
net den tro da re ser va, o que, por si nal, se ria pi o ne i ro
em toda a Ama zô nia, por meio de uma an te na sa té li -
te, in te res sei-me pelo as sun to, mes mo por que o
know-how que po de ria ad vir daí se ria mu i to in te res -
san te pro fis si o nal men te para mim. A par tir daí fi quei
em con ta to com a Asso ci a ção.

No fi nal de agos to, foi-me pro pos to que fi zes se
um tra ba lho in ter no de es tru tu ra ção de do cu men tos,
clas si fi ca ção, de or ga ni za ção em ge ral, de tre i na -
men to para os só ci os re si den tes em Ma na us. Pas sei
os dois me ses sub se qüen tes fa zen do esse tra ba lho
den tro do es cri tó rio da Asso ci a ção, na rua Luiz
Antony, pró xi mo ao Co lé gio Mi li tar, em Ma na us. Foi
um tra ba lho mu i to des gas tan te, por que não exis tia
ne nhum prin cí pio de clas si fi ca ção, nem de ar qui vo,
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nem ab so lu ta men te nada. Exis tia uma sala com vá ri -
os sa cos de do cu men tos em pi lha dos uns so bre os
ou tros, sem re gis tro cro no ló gi co, sem ab so lu ta men te
ne nhum tipo de re fe rên cia. 

Então, para po der fa zer esse tra ba lho, fui ven do
do cu men to a do cu men to, se le ci o nan do os que de ve -
ri am ser jo ga dos fora e clas si fi can do, ini ci al men te, em 
ní vel ma cro, os que acre di ta va que de ve ri am ser
guar da dos, mes mo por que não era com pe tên cia mi -
nha jo gar ou não al gum do cu men to fora. Isso se ria
aná li se pos te ri or dos di ri gen tes da Asso ci a ção.

Ao lon go des ses dois me ses, foi-me pro pos to
que pas sas se doze me ses na re ser va, ge ren ci an do o
pro ces so de ins ta la ção da an te na da Inter net lá den -
tro, que tre i nas se as pes so as, e que mi nha es po sa
tam bém pu des se ir até lá, por que ela iria co mi go ob vi -
a men te, para ser a pro fes so ra da es co la que a Asso -
ci a ção ha via cons tru í do no lo cal. Fe cha mos um acor -
do ver bal com va lor em tor no de US$12 mil ao lon go
do ano e fi ca mos aguar dan do que fos se fe i to o pro -
ces so de im por ta ção do ma te ri al. O ma te ri al foi do a do 
por en ti da de in gle sa cha ma da Kle in worth Fund,
cuja ti tu lar é uma se nho ra mu i to gen til, por si nal cha -
ma da Ma de le i ne Kle in worth. Ela fez a do a ção, se não
me en ga no, à em pre sa Self, ame ri ca na, com sede em 
Was hing ton, e essa em pre sa re pas sou to dos os ma -
te ri a is para o Bra sil. 

Então, fui o en car re ga do di re to de todo o pro -
ces so de im por ta ção, de toda a do cu men ta ção, de
con ta tos aqui, em Bra sí lia, Rio de Ja ne i ro, Ma na us,
com des pa chan tes, etc. Ao lon go des se tem po, fui co -
nhe cen do tan to as pes so as da Asso ci a ção no Bra sil,
como tam bém al guns de les na Eu ro pa e nos Esta dos
Uni dos e al guns só ci os que se es pa lham pelo mun do.

Vá ri as ve zes fui so li ci ta do para me jun tar a eles
como só cio, mas sem pre ar guí a po si ção de que me
tor na ria só cio, sem dú vi da, des de que a Asso ci a ção
ti ves se al guns prin cí pi os os qua is en ten dia fos sem
co e ren tes e ló gi cos. Até isso se tor nar real, não se ria
só cio, po de ria aju dar, como re al men te aju dei bas tan -
te ao lon go de um ano.

Foi acor da do co mi go um sa lá rio, ao lon go des se 
um ano, em R$1.500,00 por mês, nun ca pago. Como
em no vem bro as co i sas já es ta vam se de fi nin do para
que eu fos se para a re ser va re al men te – já fi cou tudo
acer ta do, in clu si ve re ce bi um adi an ta men to por con ta 
des se tra ba lho –, eu ti nha um con tra to de alu guel do
meu apar ta men to em Ma na us que ha via se ins pi ra do
e, en tão, mu dei-me para o es cri tó rio da Asso ci a ção
em Ma na us para pas sar dez, quin ze dias no má xi mo
e ter mi nei fi can do até o es cri tó rio ser de sa ti va do de
uma ma ne i ra sú bi ta e re pen ti na. 

Acho que hoje es tou apto a res pon der a qual -
quer ques ti o na men to. Cro no lo gi ca men te, é isso. Pas -
sei um ano lá den tro, fiz re al men te um tra ba lho de ge -
ren ci a men to, ten tei trans por ou co lo car jun to às pes -
so as lo ca is, aos ha bi tan tes re gi o na is, por que vi si tei a
re ser va duas ve zes, o prin cí pio bá si co de que, pen -
san do, con se gue-se ques ti o nar me lhor as pes so as e,
sub se qüen te men te, evo lu ir. As pes so as em Ma na us,
os só ci os da Asso ci a ção em Ma na us, acho que en -
ten de ram a mi nha men sa gem, mas lá den tro da re -
ser va é mu i to di fí cil, por que a Asso ci a ção Ama zô nia
cri ou e man tém cons ci en te – e no meu en ten der mal -
do sa men te – um prin cí pio to tal de de pen dên cia das
fa mí li as que mo ram den tro da re ser va Xi xu au-Xi pa ri -
nã. Por que, hoje, as pes so as lá den tro, os mo ra do res
lo ca is, cer ca de seis fa mí li as de ca bo clos, nas ci dos
no in te ri or, não fa zem se quer fa ri nha. Em qual quer lu -
gar, plan ta-se man di o ca, ma ca xe i ra, há uma ca si nha
de fa ri nha e se con se gue fa zer fa ri nha em todo e qual -
quer lu gar den tro da Ama zô nia. Então, as fa mí li as en -
con tram-se ex tre ma men te de pen den tes de um sa lá -
rio, que eles fa lam como aju da de cus to, mas que não
é nada dis so, na ver da de é um pa ga men to por ser vi -
ços de gui as tu rís ti cos, e de um ran cho. E atra vés
des se sa lá rio pe que no e atra vés des se ran cho, cons -
tru iu-se uma de pen dên cia psi co ló gi ca e so ci al que é
um ne gó cio bru tal. Vá ri as pes so as bra si le i ras que es -
ti ve ram lá tes te mu nha ram o fato. Eu, par ti cu lar men te,
es ti ve lá duas ve zes, fi quei pro fun da men te cho ca do
com isso, e é uma co i sa que pre ju di ca sen si vel men te
as pes so as da re gião. 

Não que a Asso ci a ção Ama zô nia não te nha ten -
ta do fa zer al gu ma co i sa sa lu tar. Eles cons tru í ram um
pos to de sa ú de numa co mu ni da de cha ma da São Pe -
dro, mas man têm um pos to de sa ú de com um aju dan -
te de en fer ma gem que não tem com pe tên cia se quer
para mi nis trar um anal gé si co. É um aju dan te de en fer -
ma gem for ma do para es tar tra ba lhan do em con jun to
com um mé di co, e não para es tar den tro de uma co -
mu ni da de ab so lu ta men te de sas sis ti da, sen do, na re -
a li da de, quem de ter mi na a vida ou a mor te das pes -
so as que ado e cem lá per to. 

Então, te mos o pos to, mas não te mos quem
ope re o pos to. Um pou co an tes de de sa pa re cer a
Asso ci a ção Ama zô nia, hou ve um pro je to de ins ta lar
um con sul tó rio odon to ló gi co den tro da re ser va. Mais
uma vez, um con sul tó rio sem um den tis ta, uma es co -
la sem uma pro fes so ra, man ten do a in ter net para
pos si bi li tar que as pes so as que sa bem usar ou que
po dem usar, que são nor mal men te os vi si tan tes ou os 
tu ris tas, pos sam uti li zar essa fa ci li da de. 
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A co mu ni ca ção lá den tro é o fa tor de so bre vi -
vên cia. Então, há um ano luto pela ins ta la ção de um
rá dio de co mu ni ca ção, como têm os ua i mi ri-atru a ri,
como têm vá ri as co mu ni da des do in te ri or, mas nun ca
se deu im por tân cia ao fato. Com o rá dio, qual quer co i -
sa se tor na pos sí vel, por que se toma co nhe ci men to
do que acon te ce em Ma na us e se pode agir. Vá ri as
ve zes hou ve con ta tos com o Iba ma para que fos se fe -
i ta uma par ce ria, em fun ção de fis ca li za ção in ter na
das pes so as, mas isso tam bém nun ca se ma te ri a li -
zou. Então, en ten do que a fa lha prin ci pal da Asso ci a -
ção Ama zô nia se ria essa, nes se as pec to, de ten tar
fa zer as co i sas e não con se guir por que não há em pe -
nho na re a li da de. 

E o con tro le fi nan ce i ro das co i sas é fe i to de uma
ma ne i ra não sa tis fa tó ria, por que a pes soa en car re ga -
da, que se ria o te sou re i ro da Asso ci a ção Ama zô nia, o 
Plí nio, que eu co nhe ço bem, é uma pes soa in gê nua,
nun ca te ria con di ções de exer cer essa ati vi da de, e,
no fi nal das con tas, se você tem uma pes soa de um
ní vel cul tu ral e ou tra não que não tem a con di ção de
es tar no mes mo pa ta mar, vê-se com cla re za a ma ni -
pu la ção das co i sas. Vá ri as ve zes en trei em con fli to
com os mem bros da Asso ci a ção na Eu ro pa exa ta -
men te por pe dir e por co brar e tam bém por trans mi tir
aos mem bros bra si le i ros, aos ca bo clos in te ri o ra nos, o 
sen ti men to de que era pre ci so co brar de les tam bém,
por que ven dem a Ama zô nia lá fora como um pro du to
na re a li da de, há di nhe i ro en vol vi do, e, na re a li da de,
mu i tas ve zes não é pou co di nhe i ro. 

Então, ain da exis te uma Asso ci a ção Ama zô nia
na Itá lia, cha ma da Asso ci a zi o ne Ama zo ne li – não sei
fa lar ita li a no, per do em-me. Essa Asso ci a ção, em dez
anos de ati vi da de, não apre sen tou se quer uma pla ni -
lha de pres ta ção de con tas. Exis te ou tra Asso ci a ção
Ama zô nia na Di na mar ca que tam bém se por ta da
mes ma ma ne i ra. Quer di zer, eles cap tam di nhe i ro de
uma ma ne i ra in te res san te, por que, nor mal men te, o
eu ro peu, o es tran ge i ro em ge ral, ma nu se ia o di nhe i ro
de uma ma ne i ra mu i to cri te ri o sa. Então, você vê um
ci da dão cha ma do Pa u lo Ro ber to Impe ri a li – não o co -
nhe ço pes so al men te, mas já man ti ve vá ri os con ta tos
com ele por e-mail, por te le fo ne –, uma pes soa de
pos ses vas tís si mas, um con de ita li a no ri quís si mo, po -
de ro sís si mo na Eu ro pa, que de re pen te doa 70 mil
dó la res para a Asso ci a ção Ama zô nia de mar car uma
área de 172 mil hec ta res den tro da Ama zô nia de Ro -
ra i ma. E isso não foi fe i to pelo sim ples fato de pro te -
ger a área; isso foi fe i to, ini ci al men te, pelo que pude
ver na aná li se de to dos os do cu men tos, em tro ca de
três quar tos da área. Tan to que foi fe i ta uma mo di fi ca -
ção es ta tu tá ria para que per mi tis se não exa ta men te a 

pos se – por que é im pos sí vel que al guém te nha mais
de cin co mil, três mil hec ta res –, mas que fos se per mi -
ti da a in ge rên cia ou pelo me nos o “con tro le”, en tre as -
pas, do Sr. Pa u lo Ro ber to na área. Quer di zer, ele
doou 70 mil dó la res, que, por 172 mil hec ta res, é uma
quan tia ir ri só ria. Se você di vi dir, não sei quan to da ria
o hec ta re. Aí foi per ce bi do de al gu ma ma ne i ra isso e
foi per ce bi do tam bém que era ile gal, e foi fe i ta nova al -
te ra ção res ta u ran do as co i sas ao seu de vi do lu gar.
Quer di zer, tec ni ca men te, le gal men te, ele não tem
ne nhum po der so bre a área, mas, na re a li da de, três
quar tos dos 172 mil hec ta res são ina ces sí ve is, você
não con se gue pe ne trar. 

Então, uma das co i sas que pos so su ge rir, para
que a Co mis são ten te de ter mi nar com cla re za, se ria
uma vi si ta de téc ni cos ou dos pró pri os Se na do res à
área, para que con ver sem com as co mu ni da des, com
os ri be i ri nhos, não al gu ma co i sa pla ne ja da não, que a 
im pren sa ve i cu le, que todo mun do sa i ba, quer di zer,
que seja uma co i sa que de re pen te mon tem um te a tro 
e che guem os Se na do res ou os agen tes da Po lí cia
Fe de ral, quem quer seja, você está num ce ná rio de
te a tro e é mais um ator ape nas. Se você che ga re al -
men te e diz: “Pra zer, sou o Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti. Pois não. Então, que ria sa ber...” Quer di zer,
qual quer pes soa que for até lá tem que ir nes se as -
pec to, não po de rá ja ma is ir a es que ma di vul ga do.
Isso se ria fun da men tal.

Há uma pes soa, uma se nho ra cha ma da D. Ode -
te, que mora den tro do iga ra pé Xi xu au-Xi pa ri nã, que
é quem cu i da do ter re no do Sr. Pa u lo Ro ber to Impe ri -
a li. E cu i da em tro ca de um ran cho men sal. Quer di -
zer, um ter re no re la ti va men te con si de rá vel. Ele, pe los 
con ta tos que tive, não tem in ge rên cia al gu ma so bre a
Asso ci a ção Ama zô nia. Qu an do foi da ins ta la ção da
an te na de Inter net, ele dis tri bu iu e-mail para todo o
mail list da Asso ci a ção, e lem bro-me cla ra men te das
pa la vras dele por que con cor dei com elas em gê ne ro,
nú me ro e grau, por que a me lhor co i sa que se pode fa -
zer pela Ama zô nia é de i xá-la como está. Tan to que
ele não per mi te, den tro da área que ele pode de ter mi -
nar as or dens, apa re lhos ce lu la res, vi si tan tes, com pu -
ta do res, rá di os, nada, a área é fe cha da, nin guém vai
lá, mora a pes soa lá, essa ci da dã cha ma da D. Ode te,
é uma se nho ra mu i to sim ples, o ma ri do dela mor reu
re cen te men te. E pude co nhe cê-la por que, na an te -
vés pe ra do Na tal pas sa do, ela es te ve em Ma na us, fez 
uma vi a gem com um bar qui nho pe que ni ni nho, de me -
ta de de uma mesa des ta, para po der acom pa nhar o
ma ri do nos úl ti mos dias dele no Hos pi tal do Cân cer,
em Ma na us. E me pro cu rou, pe din do para que eu en -
tras se em con ta to com o Sr. Impe ri a li na Itá lia, por que
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ela es ta va de ses pe ra da, não ti nha co mi da, não ti nha
ab so lu ta men te nada. Pe diu que eu li gas se para ele
para con ver sar. Eu dis se que não ti nha o te le fo ne.
“Mas a se nho ra sen te, man da mos um e-mail, va mos
aguar dar a res pos ta”. Man dei o e-mail, duas ho ras
de po is ele res pon deu in dig na do, per gun tan do por
que ela es ta va nes sa si tu a ção, se ele pa ga va à Asso -
ci a ção Ama zô nia US$1.200 por tri mes tre para que
fos se re pas sa do in te gral men te a ela como for ma de
aju da de cus to. E esse di nhe i ro nun ca che gou às suas 
mãos. Per gun tei a ela, e ela me dis se que nun ca che -
gou. Dis se, está bom. Inde pen den te men te de qual -
quer aju da pas sa da, ele ti nha, no mes mo e-mail, tal -
vez ain da te nha, di zen do que es ta va co lo can do US$
1.000 para ser re pas sa do di re to a ela, para que pu -
des se pelo me nos ali vi ar um pou co as do res do seu
ma ri do no fi nal.

Acre di to que, des se di nhe i ro, ela deva ter re ce -
bi do no má xi mo R$1.000,00 ou co i sa as sim.

Então, a ma ni pu la ção fi nan ce i ra das pes so as é
uma co i sa mu i to evi den te para quem per ma ne ce um
pou co de tem po lá den tro, por que o di nhe i ro que vem
tra zi do pe los tu ris tas ou pe los vi si tan tes é pago em
Ma na us e em re a is. E não exis te ne nhum con tro le
des se di nhe i ro. Não exis te ab so lu ta men te ne nhum
tipo de pro ce di men to a ser se gui do.

Em agos to do ano pas sa do, apre sen tei à Asso -
ci a ção Ama zô nia um pro je to para pro fis si o na li za ção
da Asso ci a ção em Ma na us. Pas sei um ano ba ta lhan -
do esse pro je to, de for ma que fos sem es ta be le ci dos
prin cí pi os para a en tra da do di nhe i ro, de ter mi na ção
para que só se usas sem che ques que fos sem de po si -
ta dos em con tas ban cá ri as, que fos se fe i to um con tra -
to com os vi si tan tes, por que, se a pes soa vem de lá
para cá e, de re pen te, so fre um aci den te, aí te mos um
caso bem con si de rá vel, em ní vel in ter na ci o nal. E é no
Esta do de Ro ra i ma, em úl ti ma ins tân cia, no País, Bra -
sil. Nun ca foi fe i to nada nes se sen ti do. Não por que
não te nha ba ta lha do. O Plí nio, que é o Te sou re i ro,
tam bém ba ta lhou mu i to co mi go para que isso fos se
im plan ta do. Nun ca foi im plan ta do. Vá ri as pes so as co -
me ça ram a pres si o nar para que o es cri tó rio fos se re ti -
ra do de Ma na us e pas sa do para a re ser va. Dis se:
“Mas como vo cês vão re ce ber um car te i ro? Na re ser -
va? Não exis te Cor re i os lá.” Eles dis se ram: “Não! Mas
man da pela Inter net!” Inter net exis te, nos co mu ni ca -
mos e tudo, mas tem um sen ti do ofi ci o so, não é uma
for ma de co mu ni ca ção em que pos sa mos nos re ser -
var que seja a úni ca op ção de co mu ni ca ção.

Então, sem pre ba ta lhei con tra. O Pro fes sor Luís
Antô nio do Nas ci men to, que é o Vice-Pre si den te,
uma ex ce len te pes soa tam bém, par ti ci pa pou quís si -

mo das ope ra ções da Asso ci a ção Ama zô nia, é pro -
fes sor da Uni ver si da de, acre di to que ele es te ve aqui
há al gum tem po, é meu ami go pes so al. Ele é uma
pes soa que, jun to co mi go, tam bém ba ta lhou mu i to
para que fos se im plan ta do. Mas, na re a li da de, o con -
tro le das co i sas e as de ci sões vêm de lá. E os eu ro pe -
us, os es tran ge i ros, em sua gran de ma i o ria, nos
olham como se fôs se mos pes so as in cul tas, ou to dos
ín di os, in ca pa zes de pen sar, se quer de evo lu ir.

A ver da de é bem di fe ren te. Hoje te mos ín di os
dan do au las em uni ver si da des, te mos pes so as tra ba -
lhan do em prol da edu ca ção. Ago ra mes mo, em Ma -
na us, há al gu mas me ni nas cri an do bi bli o te cas em co -
mu ni da des que se quer vi ram um li vro, pes so as que
vi e ram do Rio Gran de do Sul. Quer di zer, há mu i tas
pes so as tra ba lhan do nes se sen ti do.

Qu an do os eu ro pe us en con tram al guém, e
acre di to que te nha sido essa a re sis tên cia à mi nha
pes soa e à mi nha atu a ção den tro da Asso ci a ção
Ama zô nia, por que eu ques ti o na va, per gun ta va, co -
bra va, sem pre me re cu sei a ser só cio, até que fos se
fe i ta al gu ma co i sa nes se sen ti do...

Ba si ca men te, acho que é isso que pos so co lo -
car aqui, fren te à CPI. E qual quer per gun ta que eu
pos sa res pon der, es te jam to dos à von ta de.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas so a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga, Re la tor.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Sr.
Pre si den te, in da go ao Dr. Pa u lo Cé sar Mon te i ro de
Me de i ros se a Asso ci a ção cum pria as suas obri ga -
ções fis ca is, se ti nha es cri ta re gu lar, se ti nha con ta bi -
li da de pró pria.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Se na dor, a con ta bi li da de da Asso ci a -
ção Ama zô nia é fe i ta ba se a da no pres su pos to do
con tra to so ci al, de que a Asso ci a ção é uma en ti da de
sem fins lu cra ti vos e, como tal, pres su põe a isen ção
to tal de im pos tos.

Fiz ver a to dos que isso era uma con di ção ini ci -
al, não ne ces sa ri a men te ad ae ter num, di ga mos as -
sim. Tal vez ela pos sa ser isen ta de al guns im pos tos.
Por exem plo, a an te na de Inter net, todo o equi pa men -
to que foi tra zi do, te ria que ser tra zi do, foi tra zi do para
o Bra sil em nome da Asso ci a ção Ama zô nia. Os im -
pos tos sa i ri am, se não me en ga no, qua se 50% do va -
lor da im por ta ção, que foi US$70 mil. E como não foi
pos sí vel tra zer em nome da Asso ci a ção, nós con se -
gui mos uma ou tra Asso ci a ção, de Cu ri ti ba, que se
dis pôs – e eu pes so al men te fiz o con tra to para que
fos se fe i ta essa im por ta ção e que fos sem da das as
ga ran ti as le ga is a isso.
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A con ta bi li da de exis te, fe i ta de uma for ma ama -
do ra. Então, ao lon go de dez anos, nós te mos re gis -
tra do al guns...

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Qu -
an do per gun tei “fis cal”, eu não me re fe ri ape nas à
isen ção de im pos to, mas à obri ga ção fis cal de apre -
sen tar es cri ta, os li vros, à re par ti ção com pe ten te.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – É. Como eu es ta va lhe di zen do, é fe i ta
de uma for ma ama do ra. Quer di zer, você tem, no fi nal
do ano: jun tam-se al guns do cu men tos, e o Se cre tá rio, 
que era o Ada mor Gu e des, fa zia a clas si fi ca ção fis cal
e um ba lan ce te, al guém dava uma ana li sa da e as si -
na va – como um con ta bi lis ta re gis tra do no CRC lo cal.

Mas uma co i sa que eu pos so di zer com cer te za
é que a con ta bi li da de do ano pas sa do foi fe i ta con si -
de ran do ape nas o di nhe i ro que en trou via ban co.
Todo o res to do di nhe i ro que en trou via apor te não
exis tiu ab so lu ta men te con tro le al gum. Não por má-fé,
mas por que não exis tia con tro le. Por exem plo, a
Asso ci a ção Ama zô nia nun ca teve um al va rá de fun ci -
o na men to. É as sim que se cha ma?

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – É
isso.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Aí, no iní cio de ju lho, re ce bi a vi si ta de
um fis cal da Pre fe i tu ra. “Eu vim aqui fis ca li zar, ver o al -
va rá.” Pro cu rei. “Não. Não exis te Alva rá.” Aí, ele foi lá,
nun ca exis tiu um al va rá de fun ci o na men to. Aí, eu
ques ti o nei. “Pelo amor de Deus, vo cês não ti nham um 
al va rá de fun ci o na men to?! Não pre ci sa na Itá lia? Não 
pre ci sa nos Esta dos Uni dos? Por que no Bra sil não
se ria ne ces sá rio?” 

Então, a con ta bi li da de é fe i ta, não exis tem li vros
fis ca is no sen ti do do que o se nhor me per gun tou;
exis te um ba lan ce te, uma de cla ra ção de ren da no fi -
nal do ano, aten den do a pra zos le ga is. Mas, por
exem plo, um li vro-ca i xa, onde se re gis tram os mo vi -
men tos fi nan ce i ros, um... Eu não en ten do mu i to de
con ta bi li da de, mas, re al men te, a con ta bi li da de que se 
ori gi ne de do cu men tos bá si cos, não exis te des sa for -
ma. Exis te um amon to a do de no tas fis ca is que pe -
gam, são con ta bi li za das de po is, ex tra tos ban cá ri os
que são con ta bi li za dos, e as co i sas fun ci o nam as sim.
Eu lu tei bas tan te con tra isso. Exis tem pes so as tra ba -
lhan do há cin co, seis, sete anos den tro da Asso ci a ção 
Ama zô nia como fun ci o ná ri os, que não têm uma car -
te i ra as si na da, que não têm um re co lhi men to de
INSS, que não têm uma ga ran tia de FGTS. Essas co i -
sas para eles não im por tam. Enten de?

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – V. Sª
acha que isso é uma co i sa pro po si tal ou mes mo fal ta
de com pe tên cia para exer cer es sas fun ções?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu acho que pro po si tal, Se na dor, por -
que de po is que você...

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – É um
pes so al ha bi li ta do, mas que não quer fa zer as co i sas
como de vem.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Por que se eu fos se pre si den te de
al gu ma co i sa ou res pon sá vel por uma em pre sa – e eu 
te nho uma em pre sa, mi cro em pre sa com cer te za,
mas é uma em pre sa – eu me pre o cu pa ria, como me
pre o cu po, com as de cla ra ções, com as isen ções, com 
a es cri tu ra ção fis cal dela, como todo mun do que tem
al gu ma co i sa re gis tra da no Bra sil. E isso foi ad ver ti do
for mal men te, atra vés de uma do cu men to que fiz para
to dos eles e pu bli ca do a ní vel de to dos os só ci os da
Asso ci a ção. 

Quer di zer, há que se fa zer al gu ma co i sa o sen ti -
do de re gu la men tar e re gu la ri zar a Asso ci a ção Ama -
zô nia.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Essa
ad ver tên cia que V. Sª fez foi um do cu men to for mal,
não é isso?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Foi um do cu men to for mal.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – E por
aca so te ria en ca mi nha do a esta Co mis são?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Eu te nho dis po ní vel e pos so en ca -
mi nhar, se ti ver aces so à Inter net. Eu devo ter em al -
gum lu gar.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Te -
mos aces so à Inter net.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu po de ria pro vi den ci ar ou en tão man -
dar pos te ri or men te. Ou até...

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – E, por 
úl ti mo, eu que ria per gun tar: es ses va lo res re ce bi dos
pe los vi si tan tes, tal e co i sa, tam bém não são for ne ci -
dos com pro van tes des ses pa ga men tos?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não, Se na dor, ab so lu ta men te ne nhum.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Pa -
gam em di nhe i ro, re ce bem em di nhe i ro e au to ri zam a
ida de les para vi si tar...?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Nor mal men te os vi si tan tes che gam, e

18254 Qu ar ta-fe i ra  9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    477OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



a taxa bá si ca é US$100 por dia, in clu í dos ali men ta -
ção, trans por te e tudo, en quan to a taxa mé dia de per -
ma nên cia é de dez a quin ze dias den tro da re ser va.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – E
isso não é con ta bi li za do? O di nhe i ro é...

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – É. O di nhe i ro é gas to em pa ga men tos
de aju da de cus to, em ran cho, em com bus tí vel, bar co
e... Sabe, sim ples men te não se tem con tro le al gum.
Então, como não se tem con tro le, pode ser gas to tudo 
em man ti men tos, nes sas co i sas, como tam bém pode
ser gas to em ou tras co i sas. Já que não há o con tro le,
você pode pres su por qual quer co i sa que seja.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – E não
são for ne ci dos com pro van tes des ses re ce bi men tos.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. De ma ne i ra al gu ma. Inclu si ve me
ori en tei jun to à Pre fe i tu ra para que fos se ve ri fi ca da a
obri ga to ri e da de de se re co lher o ISS, Impos to de Ser -
vi ço, por que to das as em pre sas de tu ris mo re co lhem.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Sim.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE

MEDEIROS – E ago ra a Asso ci a ção Ama zô nia está
dis tri bu in do fo lhe tos na Eu ro pa com pa co tes es pe cí fi -
cos. Eu ti nha uma có pia, mas, quan do le va ram tudo,
le va ram tam bém a mi nha có pia. É um fo lhe to pro mo -
ci o nal, um fol der mu i to bem fe i to em que se tem um
pa co te por US$7 mil ou 7 mil eu ros – pa re ce-me que
ago ra há pa ri da de, é 1 a 1. Então, um pa co te de uns
15 dias na re ser va, in clu in do vi a gem de ida e vol ta,
es ta dia, trans por te, etc., sai em tor no de 7 mil eu ros. 

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Em
ou tras pa la vras, V. Sª quer di zer que há uma gran de
dis cre pân cia en tre o que é anun ci a do, o que é ven di -
do e o que, efe ti va men te, exis te lá?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não, por que exis te ape nas um re can to
be lís si mo, um lu gar, por as sim di zer, aben ço a do por
Deus. É um lu gar lin dís si mo. Eles têm exa ta men te
aqui lo. 

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Mas
isto aí não diz exa ta men te da atu a ção or ga ni za ção.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Eles ven dem, tra zem a pes soa.
Eles es tão se as so ci an do com agên ci as pro fis si o na is
de tu ris mo na Eu ro pa. Então, pro va vel men te, esse
pro ces so de cap ta ção de tu ris tas deve ser di na mi za -
do por que o lu gar re al men te me re ce ser vi si ta do. É
um lu gar lin dís si mo e pre ser va do até o pon to em que
eles têm con di ção de pre ser var. Mas al gu ma co i sa no
sen ti do de de sen vol vi men to sus ten tá vel, em que, por

vá ri as ve zes, o Iba ma, atra vés do Sr. Edson Mi les qui
(nome não cons ta nos ban cos de pes qui sa) – que
tam bém co nhe ci pes so al men te em Ma na us – ten tou
nos aju dar de vá ri as ma ne i ras, mas sem pre atrás de
for ma li zar um apo io, de for ma li zar par ce ria e de ten tar 
para que tudo fos se fe i to den tro de al gu ma for ma le -
gal... Eu acre di to que é im pos sí vel que a Co mis são
seja con tra a pre ser va ção de um lo cal da que les, mas
des de que seja fe i ta de uma ma ne i ra co e ren te, e não
de uma ma ne i ra que só be ne fi cie al guns es tran ge i ros
que vi a jam 10, 20 ve zes por ano com pas sa gem de
Roma a Ma na us, que deve es tar em tor no de US$2
mil. Se você não tem um em pre go, se você não tem
uma fon te de ren da, se você vi a ja 10 ve zes por ano a
Ma na us – mo ran do em Roma ou no in te ri or da Itá lia
–, al gu ma co i sa terá que pa gar as suas pas sa gens, a
sua es ta dia, o seu des lo ca men to. E o Pre si den te da
Asso ci a ção, Sr. Chris top her Clark, e o ou tro ci da dão
que é res pon sá vel pelo web si te da Asso ci a ção, cha -
ma do Lu i gi Fa bro (re fe rên cia fo né ti ca; nome não en -
con tra do no ban co de da dos), e um ter ce i ro, que acho 
que deve tra ba lhar, es ses dois, es pe ci fi ca men te, não
têm tra ba lho. Como o se nhor não tem ne nhum con tro -
le so bre o di nhe i ro que en tra na Eu ro pa, fica di fí cil de
se en ten der como as pes so as se mo vi men tam, se ali -
men tam e so bre vi vem como to dos nós. 

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Foi o
que me ocor reu per gun tar, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Eu
gos ta ria de fa zer al gu mas per gun tas ao de po en te. Pri -
me i ro, uma ques tão que fi cou bem cla ra so bre a sua ex -
po si ção e a res pos ta que deu ao Re la tor é que a Asso -
ci a ção Ama zô nia está, por tan to – e como o se nhor fa lou 
que tem uma Asso ci a ção Ama zô nia na Itá lia e uma
Asso ci a ção Ama zô nia em ou tro país eu ro peu... 

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Na Di na mar ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Exa ta men te, na Di na mar ca. E que, por tan to, es tão
ex plo ran do a área para tu ris mo, quer di zer, es tão ven -
den do pa co tes tu rís ti cos e, por tan to, es tão re ce ben do 
pa ga men to em tor no dis so. Cada tu ris ta paga
US$100 por dia, só para fi car lá na área, não é isso?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Em mé dia, com cer te za.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Fora, evi den te men te, as des pe sas de pas sa gem e o
que es ti ver não es cri tu ra do – como está pro va do que
não é es cri tu ra do, não é?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sem dú vi da.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Então, na ver da de, pelo que se pode de pre en der, é
que essa re ser va de 174 mil hec ta res está sen do ex -
plo ra da co mer ci al men te, com fins lu cra ti vos, evi den -
te men te, por que, pelo que o se nhor dis se tam bém – e 
já ou vi mos de ou tros de po i men tos aqui – o in ves ti -
men to lá é ir ri só rio: é um pos to de sa ú de pre cá rio e
uma es co la tam bém pre cá ria e pa gan do, tam bém,
es ses sa lá ri os in sig ni fi can tes à D. Ode te e aos ou tros
mo ra do res – que é um sa lá rio mí ni mo.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – São seis fa mí li as.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – São
seis fa mí li as. Então, é, por tan to, um ne gó cio al ta men te
lu cra ti vo e foge, evi den te men te, da tese que se ria a de
uma ONG que, efe ti va men te, es ta ria in te res sa da pu ra -
men te na pre ser va ção do meio am bi en te. Está ga nhan -
do, por tan to, di nhe i ro e, no ta da men te, pes so as es tran ge -
i ras que com põem e que, in clu si ve, fi nan ci a ram a de mar -
ca ção, es tão, au fe rin do lu cros dis so.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – O se nhor me per mi te dis cor dar um mi -
nu ti nho? 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Sim.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Qu an do o Se na dor se re fe re à pes soa
que fi nan ci ou a de mar ca ção, a úni ca pes soa que,
com cer te za, eu pos so di zer que está in te res sa da na
pre ser va ção da área é quem fi nan ci ou a de mar ca ção: 
o Sr. Pa u lo Ro ber to Impe ri a li. Ele re al men te não tem
in ge rên cia, não se mete, não vi si ta, mas, na área que
ele jul ga lhe per ten cer, re al men te aqui lo é in to cá vel.
Ele não ex plo ra aqui lo co mer ci al men te; ele só é mem -
bro, só cio, al gu ma co i sa da Asso ci a ção Ama zô nia,
por que fi nan ci ou aqui lo.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – E 
o se nhor tem co nhe ci men to de que es ses dó la res
que en tra ram para de mar car a área en tra ram de ma -
ne i ra ir re gu lar no País?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não, de ma ne i ra al gu ma. Os dó la res
fo ram con ta bi li za dos, de cla ra dos em ba lan ços, em
ba lan ce tes anu a is. Te nho re gis tro. Se não me en ga -
no, a Co mis são deve ter a con ta bi li da de da Asso ci a -
ção Ama zô nia des de o iní cio, tal vez não de 2001. Mas 
os dó la res fo ram de cla ra dos con ta bil men te. Não sei
de que for ma en tra ram, por que eu não es ta va...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Sr. Chris top her e o Se nhor... 

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Da ni el Ga ri bot ti.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – ... 
Da ni el Ga ri bot ti de cla ra ram a esta Co mis são que os
dó la res vi nham in clu si ve com eles, eles por tan do os
dó la res, que eles en tra vam...

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Ah, a ma ne i ra ile gal a que o se nhor se
re fe re é esta, de que não se pode en trar no País com
mais de, se não me en ga no, US$5 mil?

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – É 
isso. E de cla ran do.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – E de cla ran do na por ta do ae ro por to,
não é? 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ele dis se que não tra zia como tra zi am ou tros tu ris tas,
e que ha via do a ções des ses tu ris tas lá na re gião.

Então, em re su mo des se pri me i ro pon to, fi cam
ca rac te ri za dos duas co i sas, no meu en ten der: o se -
nhor dis se que o Sr. Pa u lo Ro ber to Impe ri a li fi nan ci ou
a de mar ca ção, mas que ele tem o do mí nio so bre dois
ter ços. Por tan to, não é da Asso ci a ção Ama zô nia na
prá ti ca, em bo ra seja na te o ria.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Isso. Por que eles ar gu men tam – e, na
re a li da de, le gal men te é isso – que eles não com pra -
ram ter ras, eles com pra ram ben fe i to ri as. E das ben -
fe i to ri as, a úni ca fa mí lia, ou a úni ca pes soa que po -
de ria ven der a ben fe i to ria é só um ci da dão, que se
cha ma Car li to. Ele era o úni co mo ra dor da área. Os
ou tros to dos não eram; fo ram co lo ca dos lá para que
fos se vir tu a li za do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se eles não com pra ram ter ras, como eles de mar ca -
ram ter ras?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – É uma ques tão se rís si ma.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Uma ou tra per gun ta que sem pre me in tri gou em to -
dos os de po i men tos que fo ram pres ta dos a res pe i to
da Asso ci a ção Ama zô nia é o fato de se com prar a ter -
ra na área do Esta do de Ro ra i ma e “se re gis tra rem”
es sas ter ras num car tó rio em Ma na us.

A que o se nhor atri bui isso?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE

MEDEIROS – Eu não te nho res pos ta para isso, Se na -
dor. Eu ima gi no que seja mu i to mais fá cil che gar em Ma -
na us do que em Boa Vis ta. Mas, se não me en ga no, em
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Ro ra i nó po lis se tem um car tó rio, e se ria mu i to mais fá cil
che gar em Ro ra i nó po lis do que em Ma na us.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Per fe i ta men te.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Então, os ques ti o na men tos fe i tos a res -
pe i to dis so nun ca me fo ram es cla re ci dos. Eu ima gi no o
se guin te: que o ad vo ga do que as ses so rou a ope ra ção
de mon ta gem des sa área na épo ca, cha ma do Mi guel
Bar re la – eu não sou ad vo ga do, mas es tu do bas tan te
qual quer co i sa que eu pos sa ler –, pelo que vi dos do cu -
men tos ju rí di cos que ele ge rou, são co i sas in fan tis para
quem já deve ter cur sa do uma fa cul da de de Di re i to.
Então, além de mal as ses so ra dos, que eu te nho cer te -
za de que eles fo ram a ní vel ju rí di co, hou ve a in ten ção
de mon tar um car tel, digo, um con jun to de fa mí li as que
pu des se ar güir pos te ri or men te a pro pri e da de his tó ri ca
da área. Mas, na re a li da de, as fa mí li as não mo ra vam lá.
Eles de pu se ram nas CPIs, re gis tra ram em car tó rio, mas 
a úni ca ver da de é que o úni co que pode pro var que mo -
ra va ali há vá ri os anos é um ci da dão cha ma do Car los
Hor ta do Nas ci men to, al gu ma co i sa as sim, cha ma do
Car li to, que é um pes ca dor fe no me nal, uma pes soa que 
co nhe ce os pe i xes e os ani ma is de uma ma ne i ra má gi -
ca. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
se nhor re ce beu quan to pelo tra ba lho que pres tou à
Asso ci a ção Ama zô nia?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Algu mas ve zes eu re ce bia, sei lá,
R$500, al gu mas ve zes me pa ga vam al gu ma co i sa. O
con tra to que foi fe i to co mi go foi de R$1,5 mil por mês
ao lon go des se ano, e, se eu fos se para a re ser va,
esse con tra to se ria des con si de ra do, e eu re ce be ria
US$12 mil, US$6 mil na mi nha par ti da para a re ser va
– mes mo por que eu iria com a mi nha es po sa; iria
mon tar uma es tru tu ra mi ni ma men te ci vi li za da para
po der vi ver lá den tro; iria tre i nar as pes so as em uso
de Inter net, em pes qui sa, em in for má ti ca e tudo mais
e es ta be le cer mais ou me nos um pos to avan ça do.
Mas, de qual quer for ma, a úni ca co i sa que re ce bi efe -
ti va men te fo ram al guns... Acho que, es po ra di ca men -
te, as sim, uns R$2 mil, e apro xi ma da men te R$6 mil
que devo ter re ce bi do em no vem bro do ano pas sa do,
quan do se de ci diu que eu iria para a re ser va pres tar
esse ser vi ço jun to com a mi nha es po sa.

Só que, nes se pe río do, a Asso ci a ção de i xou as
pes so as três me ses sem ran cho, sem di nhe i ro, sem
nada, in clu si ve em Ma na us. E eu não po dia fi car com
di nhe i ro no ban co, ven do as pes so as pas san do fome.
Então, pe guei, usei esse di nhe i ro e com prei, pa guei

sa lá rio de gen te, con si de ran do que esse di nhe i ro me
se ria re em bol sa do pos te ri or men te, o que tam bém
nun ca foi fe i to. Então, acho que, no má xi mo, devo ter
re ce bi do uns R$2 mil efe ti va men te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
se nhor tem com pro van te des ses pa ga men tos que lhe 
fo ram fe i tos?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Se na dor, quan do a Asso ci a ção re ti rou
o es cri tó rio, le vou ab so lu ta men te tudo. Só não le vou
meus mó ve is pes so a is, por que eu es ta va em um
quar to, e o quar to era fe cha do. Mas o res to, o que ha -
via den tro do es cri tó rio, foi le va do tudo, e nada me foi
de vol vi do – in clu si ve uns ócu los que te nho, uns ócu -
los de sol, de grau tam bém, que uso, e um ou tro que
uso, que é esse que es tou usan do... Le va ram tudo,
ab so lu ta men te tudo. Então, os pa péis... Então, não
pos so... Mas, com cer te za, eles têm o re ci bo, e, com
cer te za, exis tem pes so as dis pos tas a tes te mu nhar
que eles... 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Eles pa ga vam ao se nhor em es pé cie ou em che que?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Em es pé cie. Pou quís si ma co i sa, aliás,
nada é pago com che que.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – E 
o se nhor de cla rou, evi den te men te, essa ren da no seu 
im pos to de ren da.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu de cla rei o re ce bi men to e o re pas se,
de po is, que de vol vi o di nhe i ro pra ti ca men te to di nho para
eles. Aliás, nem ain da de cla rei, por que não tive tem po de
fa zer o meu im pos to de ren da des te... Mes mo por que me 
co lo ca ria em uma si tu a ção de isen to, não é? Re ce ber
R$6 mil ou R$2 mil, al gu ma co i sa as sim.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Quer di zer que, en tão, o se nhor não tem ne nhum
com pro van te des se re ce bi men to e tam bém não tem
ne nhu ma co i sa que pos sa for ne cer à Co mis são como 
for ma de com pro var que efe ti va men te a Asso ci a ção
te nha lhe pago ou não?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu re ce bi na pre sen ça do Sr. Plí nio Le i -
te da Encar na ção, que, ima gi no que, mes mo sen do
só cio e te sou re i ro, pode tes te mu nhar isso, mes mo
por que ele foi be ne fi ci a do di re ta men te com esse di -
nhe i ro. Vá ri as ou tras pes so as tam bém o fo ram, por -
que foi esse di nhe i ro que sus ten tou a eles e às pró pri -
as fa mí li as de les du ran te os três me ses do fi nal do
ano pas sa do e o pri me i ro mês des te ano. Ago ra... Se -
ria uma co i sa a ve ri fi car pos te ri or men te.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
se nhor par ti ci pou, ou viu di zer ou teve no tí cia de al -
gum even to de ma i or re le vân cia, al gum con gres so,
por exem plo, ou al gum fes ti val, que te nha sido pro mo -
vi do pela Asso ci a ção Ama zô nia em par ce ria com ou -
tras ONGs?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Em ju lho do ano pas sa do, foi pro mo vi -
do pela Asso ci a ção Ama zo nen se de Gays, Lés bi cas
e Tra ves tis um con gres so na ci o nal em par ce ria com a
Asso ci a ção Ama zô nia. Expli co: o Sr. Ada mor Gu e des
é o pre si den te da Asso ci a ção dos Ho mos se xu a is em
Ma na us. Ele é ho mos se xu al, uma ex ce len te pes soa,
por si nal – ser ho mos se xu al é só op ção pes so al. Eu o
con si de ro como uma pes soa bas tan te crí ti ca, bas tan -
te cri te ri o sa. Tan to que ele era o Se cre tá rio da Asso ci -
a ção. E por ele ser o Se cre tá rio, hou ve um con gres so
em Ma na us, e ele fez a fi na li za ção des se con gres so
na re ser va. Vi e ram pes so as re pre sen ta ti vas de to dos
os Esta dos do Bra sil, e fo ram fe i tos, se não me en ga -
no, dois dias de es tu dos na re ser va. Enten deu? Eles
alu ga ram o pró prio bar co, eles fo ram para lá e fi ze ram 
essa re u nião; pu bli ca ram do cu men tos no País in te i ro
a res pe i to dis so. Tan to que, em fun ção des se con -
gres so ha vi do lá, foi que pude, pos te ri or men te, con ta -
tar uma as so ci a ção, uma ONG cha ma da “Gru po Dig -
ni da de”, em Cu ri ti ba, que tam bém é re la ci o na da aos
di re i tos das mi no ri as ho mos se xu a is, e, atra vés de les,
po der tra zer o equi pa men to de sa té li te que hoje está
ins ta la do na re ser va – por si nal, o fun ci o na men to ain -
da não foi au to ri za do pela Ana tel, mas está fun ci o -
nan do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
se nhor sabe me in for mar qual é o nome da que la as -
so ci a ção que o se nhor men ci o nou que foi uti li za da
para po der fa zer a im por ta ção dos equi pa men tos?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Aca bei de fa lar: é o Gru po Dig ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – É 
essa as so ci a ção?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Isso.

Para que pu des se ser fe i ta a im por ta ção, eles se 
cer ca ram de to dos os cu i da dos, foi fe i to um con tra to,
foi re gis tra do que o equi pa men to im por ta do se ria co -
lo ca do na re ser va, se ria usa do ex clu si va men te para
os fins a que pro pôs ini ci al men te a im por ta ção e a do -
a ção. Só que so bre esse pro ces so de im por ta ção te -
ria a co men tar que um cabo sim ples de im pres so ra,
que cus ta R$6,00, R$8,00 em qual quer loja do país
in te i ro, foi pago pela Asso ci a ção Ama zô nia em tor no
de US$22, isso em Was hing ton. Equi pa men tos de

US$6 mil. Quer di zer, um com pu ta dor de US$6 mil no
Bra sil hoje é um ser vi dor de rede que deve su por tar
apro xi ma da men te uns 60 com pu ta do res. Então, nes -
se pro ces so de im por ta ção de US$70 mil, que foi fe i ta 
a do a ção, as co i sas com cer te za fo ram dis tor ci das
em ní vel de pre ço. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se o equi pa men to foi im por ta do em nome des sa
ONG Gru po Dig ni da de, como esse equi pa men to está 
hoje na área da Asso ci a ção Ama zô nia? 

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Foi fe i to um ter mo de co mo da to, se não 
me en ga no, para que a Asso ci a ção pu des se ins ta lar
o equi pa men to lá, mas que pos si bi li tas se ao gru po
que per mi tiu a im por ta ção em seu nome fis ca li zar, em 
qual quer épo ca e mo men to, o uso cor re to, mes mo
por que lá eles têm uma es tru tu ra pro fis si o nal, eles
tra ba lham de for ma al ta men te pro fis si o nal em Cu ri ti -
ba. Então, foi apro va da pela as sem bléia ge ral de les a
par ti ci pa ção e tudo mais. Eu pes so al men te re di gi o
con tra to, que foi ana li sa do pe los ad vo ga dos de les, foi
uma co i sa fe i ta de ma ne i ra bem trans pa ren te, e eles
têm to dos os re cur sos para se res guar dar e se sal va -
guar dar de qual quer uso ina de qua do que a Asso ci a -
ção Ama zô nia pos sa fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
se nhor co nhe ce o Sr. Chris top her Clark, o Sr. Hec tor
Da ni el Ga ri bot ti e o Sr. Pa u lo Ro ber to Impe ri a li.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Dos três eu só não co nhe ço o Sr. Pa u lo
Ro ber to pes so al men te. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Como o se nhor tem essa im pres são tão po si ti va a
res pe i to do Sr. Pa u lo Ro ber to Impe ri a li?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Acre di to que por fe e ling. Por que só
tive con ta to duas ve zes com ele por te le fo ne e tam -
bém acho que por uma pes qui sa que fiz para a Dul cí -
dia, que me pe diu quan do a CPI pro cu rou, eu nun ca
ti nha pro cu ra do ma i o res in for ma ções so bre ele. Aí, fui 
atrás para po der pas sar para ela o en de re ço dele, o
te le fo ne, por que não ti nha em ne nhu ma agen da no
es cri tó rio. E fiz uma pes qui sa na in ter net, e ele é um
mem bro atu an te em to dos fó runs de al tís si mo ní vel
que o se nhor pu der ima gi nar em prol da pre ser va ção
am bi en tal em todo o pla ne ta. Ele tra ba lha nis so, in -
ves te di nhe i ro nis so. Se bem que você in ves tir tal vez
seja mais de du ção de im pos tos, por que, como no
Bra sil exis te, na Eu ro pa exis te, nos Esta dos Uni dos
exis te tam bém. Então, a im pres são que eu ti nha dele
mu dou a par tir do mo men to em que fiz essa pes qui sa
e pas sei as in for ma ções para o Se na do. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Qu an do o se nhor diz que está há um ano na Asso ci a -
ção Ama zô nia, nun ca es tra nhou que três es tran ge i -
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ros co man das sem essa Asso ci a ção de fato e, in clu si -
ve, um de les de cla rou aqui, na Co mis são, que pas sa
seis me ses na Itá lia, seis me ses no Bra sil e que vem e 
vai, traz dó la res, ele con fes sou que traz dó la res para
as des pe sas? O se nhor nun ca achou es tra nho que
isso es ti ves se ocor ren do numa “re ser va” de um Esta -
do bra si le i ro, e que não se pres tas sem con tas às au -
to ri da des bra si le i ras, como é o caso, por exem plo, do
Go ver no de Ro ra i ma, que só to mou co nhe ci men to da
exis tên cia des se se qües tro das ter ras de Ro ra i ma por 
aca so, por que as ter ras não fo ram re gis tra das no
Esta do de Ro ra i ma?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Exa ta men te, é ver da de.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há uma se qüên cia de fa tos que leva, no mí ni mo,
como o se nhor co lo cou mu i to bem, quem está me di a -
na men te in for ma do a es tra nhar os pro ce di men tos.
Pri me i ro, o se nhor fa lou, e to dos os ou tros fa la ram,
que não se com pra ram ter ras, com pra ram-se ben fe i -
to ri as, e que, na ver da de, só uma pes soa te ria con di -
ções de fa zer a ven da efe ti va das ter ras, que se ria o
Sr. Car li to. De po is, o re gis tro, com pra ram-se es sas
pos ses e se re gis tra ram as ter ras no Ama zo nas, de -
po is se de mar ca ram as ter ras com re cur sos ori un dos
do ex te ri or, tudo sem a ado ção de ne nhum pro ce di -
men to de acor do com as nor mas le ga is. V. Sª ti nha co -
nhe ci men to dis so?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sim, cla ro. Ana li sei to dos os do cu men -
tos e, des de o iní cio, per ce bi que a es tru tu ra que foi
mon ta da era uma es tru tu ra que ini ci al men te es ta va
er ra da. Na re a li da de, foi for ja do um con jun to de pes -
so as que de cla ra ram le gal men te e que, por tan to, são
res pon sá ve is pela suas pró pri as de cla ra ções, ape sar
de a ma i o ria ser anal fa be ta ou de ba i xís si mo ní vel cul -
tu ral. A pri me i ra co i sa que per ce bi foi que ha via sido
mon ta do um es que ma para que as ter ras fos sem ad -
qui ri das ou de mar ca das. Há uma per gun ta sem res -
pos ta: se não fo ram com pra das ter ras, como es sas
fo ram de mar ca das? Con tra fa tos não adi an ta ne -
nhum ar gu men to. A de mar ca ção das ter ras foi fe i ta e
é um tra ba lho ca rís si mo. Esse foi o meu pri me i ro
ques ti o na men to.

Ao ana li sar os do cu men tos, vi as plan tas de de -
mar ca ção e os re gis tros em car tó rio. Não hou ve re gis -
tro de trans fe rên cia de ter ra, mas foi re gis tra do como
re ci bo de com pra de ben fe i to ri as. Não há ne nhum re -
ci bo de ven da de ter re no ou algo pa re ci do. Tudo foi fe -
i to, trans fe rin do ape nas as ben fe i to ri as. Por exem plo,
eu con truí uma casa no ter re no, es tou ven den do ape -
nas a casa; o ter re no, de po is, dar-se-á al gum je i to. A
idéia do ad vo ga do, à épo ca, foi exa ta men te essa.

Sem dú vi da al gu ma, co me çou er ra do. Ana li sei
os do cu men tos e per ce bi isso, mas nem tudo no mun -

do co me ça cer to. Aliás, a ma i o ria das co i sas co me ça
er ra da, mas tam bém nem tudo no mun do ter mi na er -
ra do. É pos sí vel que a ma i o ria das co i sas aca bem de
for ma cor re ta. No sen ti do de aju dar para que a Asso -
ci a ção Ama zô nia ter mi nas se de uma for ma que be -
ne fi ci as se as pes so as lá den tro e que tam bém pu des -
se aju dar a pre ser var aqui lo que tal vez seja a úl ti ma
re ser va, o úl ti mo te sou ro que este pla ne ta pos sui,
pen sei que po de ria fa zer um tra ba lho nes se sen ti do.
Ten tei de to das as ma ne i ras que es ta vam ao meu al -
can ce e te nho pro vas, do cu men tos e ou tras co i sas
que po dem de mons trar isso.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Como ori gi ná rio do Esta do do Ama zo nas, Esta do
com 1,6 mi lhão de qui lô me tros qua dra dos, com áre as 
mu i to be las que, tal vez, se jam tão ou mais be las que
essa do Sul de Ro ra i ma, V. Sª não con si de ra es tra nho 
que te nha ha vi do a pre di le ção por essa área? Mais
ain da, não con si de ra er ra do o pro ce di men to des sa
Asso ci a ção, que agiu de for ma sor ra te i ra, ten do fe -
cha do abrup ta men te o es cri tó rio e le va do seus per -
ten ces?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sim, hoje pos so di zer que as co i sas
con ti nu am da ma ne i ra como fo ram ini ci a das. Pos so
as su mir a pos tu ra de fi ni ti va de que as co i sas co me ça -
ram er ra das e con ti nu am da mes ma for ma. Enten di o
sen ti do da per gun ta de V. Exª, qual seja o de que, se
es ta va en vol vi do em algo er ra do, como con ti nu ei
agin do para que aqui lo per ma ne ces se er ra do. Não foi
as sim. Agi até o li mi te que me foi pos sí vel para que
fos sem cor ri gi dos os ru mos, e que fos sem ten ta das
co i sas dis tin tas para que tudo pu des se ser aje i ta do.
Mas, re al men te, as co i sas con ti nu am er ra das.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Fa -
rei uma res sal va para que mi nha per gun ta não seja mal
in ter pre ta da por V. Sª. Pen so até que V. Sª de mons trou
que tem uma pre o cu pa ção com isso, por que, quan do
cons ta tou, efe ti va men te, que a si tu a ção es ta va er ra da,
en trou em con ta to com a CPI para dar es sas in for ma -
ções e está se dis pon do a vir aqui por con vo ca ção des -
ta CPI. Não te nho dú vi da de que V. Sª hoje quer re al -
men te apu rar as co i sas de for ma cor re ta.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Se na dor, não é só hoje. Ba ta lho por
isso há um ano. Qu an do sou be em de fi ni ti vo que não
ha via mais nada que pu des se fa zer, en vi ei um e-mail
ao ga bi ne te de V. Exª, se não me en ga no, ao ga bi ne te 
da Se na do ra Mar lu ce Pin to e di re to para a Dul cí dia,
in for man do o que ha via acon te ci do e que es ta ria dis -
pos to a pres tar de po i men to à CPI.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con si de ro o de po i men to de V. Sª é mu i to im por tan te,
mas gos ta ria de fa zer mais uma per gun ta.
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V. Sª re gis trou que i xa po li ci al so bre a apro pri a -
ção in dé bi ta, por par te da Asso ci a ção, dos seus per -
ten ces que es ta vam lá?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Fo ram do cu men tos pes so a is,
CDs, fer ra men tas de mon ta gem e des mon ta gem de
com pu ta do res e al guns ca bos de rede. Con ver sei
com mi nha es po sa, era tan ta con fu são, eu iria re gis -
trar e en tre gar uma in ti ma ção onde? Na re ser va de
Xi xu au-Xi pa ri nã, a 650 qui lô me tros de Ma na us? Se -
ria mais um pro ble ma do que uma so lu ção, não é?

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Agra de ço a pre sen ça de V. Sa a esta Co mis são.

Qu an to a al gu mas ques tões, ain da po de mos
pre ci sar de al gu ma in for ma ção sua. Por tan to, gos ta -
ria que re me tes se a esta Co mis são os do cu men tos
que por ven tu ra V. Sa te nha e que, como foi res pon di do 
ao Re la tor, pos sam nos es cla re cer. Entra re mos em
con ta to com V. Sa para al gum adi ci o nal es cla re ci men -
to. É evi den te que há mu i tas ou tras ques tões a lhe se -
rem for mu la das, mas, na sua ex pla na ção, par te de las
já foi aten di da, prin ci pal men te no que tan ge a for ma -
ção, atu a ção, re cur sos, de mar ca ção das ter ras
não-ad qui ri das le gal men te, re gis tro fe i to no Esta do
do Ama zo nas, en fim, a ex plo ra ção tu rís ti ca da re gião,
que está mu i to ca rac te ri za da, e a fal ta da es cri tu ra ção 
para se com pro var quan to a ONG re ce be, de quem
re ce be e para que re ce be.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – E como gas ta. Isso é fun da men tal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Exa ta men te. Agra de ço sua pre sen ça.

O SR. RELATOR (Bel lo Par ga) – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria de acres cen tar mais al guns pon tos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pois não. 

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Estou 
na qua li da de de Re la tor ad hoc, mas, na re a li da de,
não te nho co nhe ci men to dos fa tos an te ri o res. Assim,
de acor do com sua ex po si ção, te nho al gu mas in da ga -
ções.

Per gun to-lhe se V. Sa está em con di ções de res -
pon der, por es cri to, a um ques ti o ná rio que a Co mis são
en vi ar-lhe-ia para es cla re cer os fa tos, as in da ga ções e
as dú vi das que as sal tam os seus mem bros. V. Sª res -
pon de ria por es cri to aqui lo que pu des se ser fe i to. 

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sem dú vi da.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Po -
de mos en ca mi nhar a V. Sa o ques ti o ná rio?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Po dem, sim. Na mi nha fi cha de de cla -
ra ção, há meu en de re ço. A Dul cí dia tem...

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Bas -
ta-nos a de cla ra ção de V. Sa de que está em con di -
ções de res pon dê-lo.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Te rei um pra zer imen so em fazê-lo.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Mi -
nha úl ti ma per gun ta é: no caso da im por ta ção, por
que ela foi fe i ta por meio de uma ONG do Pa ra ná, se a 
ONG te ria con di ções de fazê-la in di vi du al men te?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – O ra ci o cí nio dos eu ro pe us, quan do foi
do a do o equi pa men to, era o de que, se eu dou algo
para al guém, pego aqui, dou, a pes soa leva e pron to.
Mas não é exa ta men te as sim. No Bra sil, uma das for -
ma li za ções mais dra má ti cas para ser fe i ta le gal men te 
é re ce ber uma im por ta ção a tí tu lo de do a ção. Já as -
sis ti a al gu mas ma té ri as na im pren sa na ci o nal so bre
equi pa men tos de hos pi tal que já apo dre ce ram exa ta -
men te por ca u sa dis so.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Di re i -
tos al fan de gá ri os.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Como fui o res pon sá vel di re to por essa
im por ta ção, en trei na flo res ta de leis de im por ta ção,
de isen ção de im pos tos, pes qui sei na Inter net e fiz
con ta tos com pes so as do Mi nis té rio em Bra sí lia até
me si tu ar no pro ces so de im por ta ção.

Como a Asso ci a ção Ama zô nia ja ma is te ria con di -
ções de im por tar e re ce ber isen ção de im pos tos, apre -
sen tei a eles ou tras op ções. A pri me i ra de las foi a de a
im por ta ção ser fe i ta pela Pre fe i tu ra de Ro ra i nó po lis, por
meio da Pre fe i ta Otí lia Pin to, com quem con ta ta mos. Ela 
se dis pôs a fa zer por que tem in te res se em que a área
seja de sen vol vi da tam bém. Mas hou ve al guns im pre vis -
tos, al guns en tra ves le ga is: se o equi pa men to en trar no
País pela Pre fe i tu ra de Ro ra i nó po lis, a Cons ti tu i ção pre -
vê que ele seja in cor po ra do ime di a ta men te ao pa tri mô -
nio pú bli co mu ni ci pal. Isso de pen de ria de de ci são da
Câ ma ra de Ve re a do res.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Au to -
ri za ção le gis la ti va.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Isso. Eles po de ri am sim ples men te re -
que rer a ins ta la ção em Ro ra i nó po lis. Se é do Mu ni cí -
pio, o di re i to é de les. Pes so al men te, fui atrás de ou -
tras op ções e en con trei essa op ção. So bre esse as -
sun to, pos so res pon der a qual quer per gun ta que me
for fe i ta e, pra ti ca men te, a qual quer uma so bre qual -
quer as sun to den tro da Asso ci a ção Ama zô nia.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Estou 
es cla re ci do. Vou en ca mi nhar o ques ti o ná rio a V. Exª,
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Sr. Pre si den te, para que o re en ca mi nhe com o tim bre
da Co mis são.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Para en cer rar, a úl ti ma per gun ta – fi cou uma dú vi da
em mi nha ca be ça: a Asso ci a ção Ama zô nia não ti -
nha con di ções le ga is de im por tar, em nome dela, o
equi pa men to?

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – O pres su pos to bá si co para se im por tar
qual quer co i sa, nes te País, com isen ção de im pos tos, 
por do a ção, é ter-se, ini ci al men te, um re gis tro no
Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al, em Bra sí -
lia, ser re gis tra do como en ti da de fi lan tró pi ca. Esse
pro ces so de cer ti fi ca ção de en ti da de fi lan tró pi ca de -
mo ra apro xi ma da men te de três a qua tro anos. 

Então, o equi pa men to já es ta va com pra do em
Was hing ton, já es ta va tudo pre pa ra do. Essa im por ta -
ção foi fe i ta em um ano e meio; quer di zer, pe guei o
pro ces so an dan do e, em dois me ses, o fiz, por que me 
dis pus a ir atrás, co nhe cer a le gis la ção e pro cu rar op -
ções. Eles pas sa ram um ano e três me ses bus can do
al ter na ti vas para que as im por ta ções pu des sem vir
de lá para cá. Embar ca, fica pre sa aqui, e você paga
um im pos to de ar ma ze na gem que, em 40 dias, atin ge
o mon tan te do va lor to tal do equi pa men to. 

Inclu si ve, en trei em con ta to com o Se cre tá rio da
Re ce i ta Fe de ral, por que hou ve um pro ble ma em Ma -
na us, quan do che gou o ma te ri al, e vi e ram os ame ri -
ca nos, al ta men te gros se i ros, na que la his tó ria de
cow-boy ame ri ca no, para re sol ver tudo. Dis se que se
eles qui ses sem es tra gar o tra ba lho que eu fiz, que
eles fos sem es tra gá-lo so zi nhos. Isso acon te ceu por -
que não ti nha como a Asso ci a ção Ama zô nia se cer ti -
fi car como en ti da de fi lan tró pi ca. Se ria uma en ti da de
sem fins lu cra ti vos. Uma en ti da de fi lan tró pi ca é ou tra
co i sa to tal men te di fe ren te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Qu e ro agra de cer a sua pre sen ça. Como dis se o nos -
so Re la tor, Se na dor Bel lo Par ga, va mos en ca mi nhar,
en tão, um ques ti o ná rio para com ple men tar qual quer
co i sa que a Co mis são jul gue ne ces sá rio. Agra de ce -
mos mais uma vez, por tan to, a sua pre sen ça, que foi
de mu i ta im por tân cia para o es cla re ci men to des sa in -
ves ti ga ção so bre a Asso ci a ção Ama zô nia. Se V. Sª
qui ser acres cen tar al gu ma co i sa, fi que à von ta de.

O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Gos ta ria de acres cen tar algo, sim. Ima -
gi no que o in te res se prin ci pal de qual quer pes soa,
den tro da área, seja exa ta men te a de mar ca ção. Fa zer 
a de mar ca ção de um ter re no de 10 mil me tros qua -
dra dos den tro da Alta Ama zô nia – quer di zer, a Ama -
zô nia mes mo a gen te sabe que é fe cha da – é um pro -
ces so e um tra ba lho de ex tre ma di fi cul da de. Esse é o

te sou ro, esse é o va lor da ter ra; não é pró pria ter ra em 
si, mas ela es tar de mar ca da em gle bas pe que nas.
Quer di zer, é pos sí vel que, por exem plo, o Incra, hoje,
es te ja re gu la men tan do as ter ras do Esta do de Ro ra i -
ma por de ter mi na ção do Pre si den te da Re pú bli ca. Há 
um pra zo que o Pre si den te deu de até o fi nal des te ou
do ou tro ano, se não me en ga no, mas o que tem va lor, 
na re a li da de, é a de mar ca ção, tan to que há mu i tas re -
ser vas in dí ge nas que, até hoje, não fo ram de mar ca -
das ain da. 

Então, já há um tra ba lho fe i to na que le sen ti do. O 
pró prio Iba ma nos aju dou al gu mas ve zes, ha ven do
par ce ria nas in for ma ções. Se pu der to mar a li ber da de 
de su ge rir à Co mis são que ten te, de al gu ma ma ne i ra,
ofi ci a li zar aqui lo como área de pro te ção am bi en tal
efe ti va men te, não mais sob o con tro le da Asso ci a ção
Ama zô nia, mas de al gu ma en ti da de que pos sa
fazê-lo, como a pró pria Embra pa e o Se brae es tão fa -
zen do. As pes so as do in te ri or es tão sen do ins tru í das
para que pos sam ge rar uma con di ção de vida, por que 
elas têm uma vida tão dis tan te da que la que te mos em 
Bra sí lia. Mo rei nes ta ci da de sete anos e pra ti ca men te
no País todo. Hoje moro em Ma na us e, mes mo lá,
quan do se che ga a 600km de dis tân cia, há uma vida
tão di fe ren te, tal como se es ti vés se mos na Ter ra, e
eles, em Mar te.

Se a Co mis são agir de ma ne i ra a tor nar aqui lo
uma área de pro te ção e ori en tar que ór gãos pú bli cos
pos sam en trar na área e as sis tir aos ri be i ri nhos, cer -
ta men te a mi nha vin da aqui não terá sido em vão.
Agra de ce ria pro fun da men te se V. Exª pu des se em pe -
nhar-se pes so al men te nis so. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Então, agra de ce mos a V. Sª e va mos man dar, por tan -
to, o ques ti o ná rio.

O SR. RELATOR AD HOC (Bel lo Par ga) – Sr.
Pre si den te, na re a li da de, não es ta va pre pa ra do para
esta re u nião, na qua li da de de Re la tor ad hoc. Te nho
uma pro gra ma ção mar ca da com o Pre fe i to da mi nha
ter ra, e já es tão es pe ran do-me no Ga bi ne te. De ma -
ne i ra que so li ci to a V. Exª anuên cia à mi nha sa í da,
por que pre ci so tra tar de as sun tos que já es ta vam an -
te ri or men te es ta be le ci dos. Peço a V. S. li cen ça para
me au sen tar.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em ra zão da au sên cia do re la tor ad hoc, não ha ven -
do, por tan to, con di ções de pros se guir a re u nião, ire -
mos en cer rar esta re u nião e re con vo car opor tu na -
men te os dois ou tros de po en tes que es ta vam pre vis -
tos para hoje.

Está en cer ra da a pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 12h22min.)
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Ata da 111ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 9 de ou tu bro de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res, 
Anto nio Car los Jú ni or e Be ní cio Sam pa io.

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

Ade mir Andra de – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Anto nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio 
– Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fran ce li no Pe re i ra –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Melo – He lo í sa He le na –
João Alber to Sou za – Jor ge Bor nha u sen – José Agri -
pi no – José Jor ge – José Sar ney – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Luiz Ota vio –
Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Ra mez Te bet – Ri car do
San tos – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma – Ro nal -
do Cu nha Lima – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na – Wal -
deck Orne las

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 40
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro 
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Be ní -
cio Sam pa io, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECERES Nºs 940 E 941 DE 2002

So bre o Pro je to de Re so lu ção nº 82,
de 2000, de ini ci a ti va da Co mis são Di re -
to ra, que dis põe so bre a Po lí cia do Se na -
do Fe de ral.

PARECER Nº 940, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Re so -

lu ção nº 82, de 2000, que Dis põe so bre a
Po lí cia do Se na do Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Ao pro je to sub exa men nes ta Co mis são, fo ram
ofe re ci das as Emen das nºs 1 e 2, de Ple ná rio, e nº 1
(Subs ti tu ti va), em que as re je i ta mos, sem pre ju í zo,
con tu do, da de li be ra ção da Co mis são Di re to ra quan to 
ao mé ri to das re fe ri das emen das.

O Se na dor Ro ber to Fre i re pe diu vis tas ao pro je -
to e apre sen tou voto em se pa ra do pela re je i ção.

A pos te ri o ri o emi nen te Se na dor Se bas tião Ro -
cha apre sen tou voto em se pa ra do pro pon do al te ra -
ções no pro je to.

II – Dis cus são

Como dis se mos em ou tra opor tu ni da de, “fo ram
ob ser va das as nor mas cons ti tu ci o na is e as da Lei nº
8.112, de 1990, e suas al te ra ções pos te ri o res, re fe ren -
tes aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is”. Assim, ve ri fi ca -
mos não ha ver óbi ce quan to ao as pec to de cons ti tu ci o -
na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do pro je to.

Ocor re en tre tan to, que di an te das ar gu men ta -
ções le van ta das pelo Se na dor Ro ber to Fre i re, bem
como do voto em se pa ra do do Se na dor Se bas tião Ro -
cha, en ten de mos que o pro je to pode ser aper fe i ço a do.

Com es sas con si de ra ções, e ten do em vis ta a
cons ti tu ci o na li da de de que está re ves ti da a pro po si -
ção, ma ni fes ta mo-nos por sua Apro va ção, ado tan -
do-se, para o seu aper fe i ço a men to, as se guin tes
emen das:

EMENDA Nº 3-CCJ

Acres cen te-se ao art. 2º do pro je to, um pa rá gra -
fo ter ce i ro com a se guin te re da ção:

“§ 3º Fica as se gu ra da aos Ana lis tas
Le gis la ti vos, Área de Po lí cia e Se gu ran ça,
es pe ci a li da de Se gu ran ça, e aos Téc ni cos
Le gis la ti vos, Área de Po lí cia, Se gu ran ça e
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Trans por te, es pe ci a li da de Se gu ran ça,. para
ga ran tia da ma nu ten ção de di re i tos, a op ção 
de es co lha, pelo pra zo de 60 (ses sen ta)
dias após a pu bli ca ção des ta Re so lu ção, de
re a lo ca ção para o car go de Ana lis ta Le gis la -
ti vo, Área de Pro ces so Le gis la ti vo e Téc ni co 
Le gis la ti vo, Área de Pro ces so Le gis la ti vo.
res pec ti va men te.

EMENDA Nº 4–CCJ

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 4º a se guin te
re da ção:

“Pa rá gra fo úni co. O ser vi dor da Po li cia
do Se na do Fe de ral, a cri té rio do Di re tor da
Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va, po -
de rá ser sub me ti do ao aper fe i ço a men to pro -
fis si o nal de suas ati vi da des, caso suas atri -
bu i ções as sim exi jam.”

EMENDA Nº 5–CCJ

Dê-se ao art. 7º a se guin te re da ção:

“Art. 7º Nos ca sos de cri me e ou pri são 
em fla gran te nas de pen dên ci as do Se na do
Fe de ral, res sal va da a com pe tên cia do Cor -
re ge dor da Casa, com pe te ao Di re tor da Po -
li cia Le gis la ti va do Se na do Fe de ral, ou a
quem ele de sig nar, após a ado ção das me -
di das le ga is ca bí ve is, o en ca mi nha men to do 
caso à Po lí cia Ju di ciá ria. dan do-se no tí cia
do ocor ri do ao Pri me i ro-Se cre tá rio e ao Cor -
re ge dor do Se na do Fe de ral.”

EMENDA Nº 6 – CCJ

Dê-se ao art. 8º a se guin te re da ção:

“Art. 8º É pro i bi do o por te de arma de
qual quer es pé cie, tan to nas de pen dên ci as
do Se na do Fe de ral, como nas suas ex ten -
sões e ór gãos su per vi si o na dos.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca aos Po li ci a is Le gis la ti vos do Se na do
Fe de ral e Câ ma ra dos De pu ta dos, quan do
ine vi tá vel o por te de arma, em face a ex cep -
ci o na li da de da cir cuns tân cia que o exi gir.

§ 2º Ocor ren do, nos lo ca is sob a ju ris -
di ção da Po li cia do Se na do, o por te de arma 
não au to ri za do por esta Re so lu ção, ob ser -
var-se-á o pre ce i tu a do no art. 7º.”

Sala da Co mis são,  5 de se tem bro de 2001 –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te –  Ro meu Tuma, Re -
la tor – Ro ber to Fre i re (Con trá rio) – Se bas tião Ro -

cha – Antô nio Car los Jú ni or – Bel lo Par ga – José 
Agri pi no – Álva ro Dias – Ca sil do Mal da ner (Fa vo -
rá vel, com res tri ções) – Ma ria do Car mo Alves –
Wel ling ton Ro ber to – Osmar Dias.

VOTO EM SEPARADO

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Re so -
lu ção do Se na do no 82, de 2000, que dis -
põe so bre a Po lí cia do Se na do Fe de ral.

I – Re la tó rio

O re la tor do Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº
82, de 2000, que “dis põe so bre a Po lí cia do Se na do
Fe de ral”, Se na dor Ro meu Tuma, con si de rou que a
Po lí cia cri a da pelo Pro je to cum pre o dis pos to na
Cons ti tu i ção Fe de ral e no Re gi men to Inter no do Se -
na do, além de ob ser var o dis pos to na Lei nº 8.112, de
1990. Con clui o re la tor, con se qüen te men te, pela
apro va ção do pro je to.

A meu ver, en tre tan to, o pro je to é in cons ti tu ci o -
nal, além de cons ti tu ir-se em ex ces so dis pen sá vel,
pe las ra zões que ex pli ci to a se guir.

II – Voto

Te mos de fen di do em di ver sas oca siões uma
pro fun da re for ma das ins ti tu i ções de Po lí cia, in clu si ve 
de fen den do a re es tru tu ra ção da se gu ran ça pú bli ca,
com a cri a ção de uma úni ca po lí cia, ci vil, ar ma da e
uni for mi za da. Em ra zão dis so, nos pa re ce des pro por -
ci o nal a idéia de cri ar-se uma Po lí cia pró pria do Se na -
do Fe de ral, es pe ci al men te quan do já se tem, a meu
ver, uma Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va que
exer ce, de ma ne i ra efi ci en te, os po de res de po lí cia
que se quer atri bu ir ago ra a um ór gão in ter no. Sem
con tar ade ma is a pos si bi li da de de re qui si ção de
agen tes po li ci a is, con for me a ne ces si da de e a se ri e -
da de do caso.

Há um gra ve equí vo co no Pro je to de Re so lu ção
nº 82, de 2000. Enten de mos que, nos ter mos do art.
144 da Cons ti tu i ção Fe de ral, só há uma Po lí cia, da
qual fa zem par te os di ver sos ór gãos po li ci a is pú bli cos 
ali re fe ri dos e que es tão sob a ju ris di ção do Exe cu ti vo; 
em seu § 1º, in ci so IV, exi ge-se a ex clu si vi da de ju di -
ciá ria da União para a Po lí cia Fe de ral. Por tan to, a pro -
po si ção em tela fere o ci ta do dis po si ti vo, ao per mi tir a
cri a ção de uma es tru tu ra ins ti tu ci o nal vol ta da para as
ta re fas e com prer ro ga ti vas da Po li cia ju di ciá ria.

Cer ta men te, os ór gãos po li ci a is pú bli cos es tão
im pe di dos de exe cu tar ati vi da des po li ci a is nas de pen -
dên ci as do Se na do Fe de ral, a não ser me di an te so li -
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ci ta ção da Casa ou sob sua per mis são. Mas essa
pos si bi li da de de per mis são exis te, pode e deve ser
uti li za da quan do as ins tân ci as com pe ten tes con si de -
ra rem ne ces sá rio. De ou tro lado, o que nos pa re ce é
que o Se na do deve pre ten der re gu la men tar o po der
de Po lí cia e não cri ar um cor po de po lí cia, o que vai de 
en con tro ao pre ce i to pos to na Car ta de 1988. Pode-se 
mo der ni zar ou re for mar a Se gu ran ça do Se na do,
idéia bem-vin da, mas não trans for má-la em cor po po -
li ci al. So mos con trá ri os, por tan to, à idéia nor te a do ra
do Pro je to.

Ago ra, os ex ces sos. O pri me i ro de les diz res pe i -
to à au to ri za ção para por te e uso de ar mas pela Sub -
se cre ta ria de Se gu ran ça da Casa. Esta be le ce hoje o
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, em seu art.
663, a pro i bi ção do por te de ar mas, en quan to o Pro je -
to de Re so lu ção nº 82, de 2000, pre ten de le gi ti mar o
uso de ar mas den tro do Se na do. Ora, temo-nos mos -
tra do am pla men te fa vo rá ve is ao de sar ma men to da
so ci e da de ci vil como es tra té gia para di mi nu i ção da vi -
o lên cia. Não po de mos, por tan to, es tar fa vo rá ve is ao
ma i or ar ma men to den tro da Insti tu i ção. É inad mis sí -
vel a per mis são para tal, uma vez que a nin guém deve 
ser per mi ti do ar mar-se na sede do Po der Le gis la ti vo.

So mos igual men te con trá ri os à idéia exor bi tan te 
de que a se gu ran ça do Pre si den te do Se na do Fe de -
ral, “em qual quer lo ca li da de do ter ri tó rio na ci o nal e no 
ex te ri or”, deve ser aten di da pela ci ta da Sub se cre ta -
ria, pos to que tal ini ci a ti va é fa tor de au men to de gas -
tos com pas sa gens e diá ri as, abrin do es pa ço para ir -
re gu la ri da des e abu sos no tra to da co i sa pú bli ca. Qu -
an do essa se gu ran ça fi zer- se ne ces sá ria, que se faça 
à so li ci ta ção à Po lí cia Fe de ral e até às For ças Arma -
das, dada a es pe ci fi ci da de des ses ór gãos, res pon sá -
ve is cons ti tu ci o na is pela se gu ran ça de nos sas au to ri -
da des.

Ou tra con cep ção tra zi da pelo pro je to, que se
tem tor na do cor ren te na ad mi nis tra ção pú bli ca e da
qual so mos crí ti cos, é a da ter ce i ri za ção dos ser vi ços
pres ta dos. Pa re ce-nos pre o cu pan te de fen der a cri a -
ção de uma po li cia da Casa e ao mes mo tem po pre -
ver que ela, no mé dio ou no lon go pra zo, po de rá ser
exer ci da por se gu ran ça pri va da. Mu i tas têm sido as
de nún ci as de ir re gu la ri da des nas con tra ta ções ter ce i -
ri za das, des de li ci ta ções fra u du len tas, cor rup ção, en -
ri que ci men to ilí ci to a des cum pri men to de con tra to
para com os tra ba lha do res en vol vi dos. Por tan to,
quan do se le van tam dú vi das con tra as ter ce i ri za ções, 
não nos pa re ce sen sa to pro mo vê-la no âm bi to da
Casa, par ti cu lar men te na área de se gu ran ça.

Há ain da no Pro je to ou tras ques tões me no res,
so bre as qua is não me alon ga rei, mas que devo ci tar:

uma de las é a cri a ção da fi gu ra de “de le ga do” res pon -
sá vel pe los in qué ri tos (Di re tor de Po lí cia do Se na do
Fe de ral), que ela bo ra ria o auto de pri são em fla gran -
te, in ter ro ga ria o pre so e co lhe ria o de po i men to das
tes te mu nhas, con fi gu ran do-se cla ra exor bi tân cia de
fun ções; ou tra, o tre i na men to dos ser vi do res: so mos
am pla men te fa vo rá ve is à qua li fi ca ção de ser vi do res,
mas isso deve fa zer par te de uma po lí ti ca de Re cur -
sos Hu ma nos da Casa e não cons tar, ab sur da men te,
de um Pro je to de Re so lu ção. Embo ra mar gi na is, es -
sas são ques tões re le van tes e re for çam a ne ga ti vi da -
de da Pro pos ta.

Em vis ta do ex pos to, vo ta mos con tra o re la tó rio
apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 31 de maio de 2001. – Ro -
ber to Fre i re.

VOTO EM SEPARADO

Pe ran te à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça E Ci da da nia, so bre o Pro je to
de Re so lu ção nº 82, de 2000, que Dis põe
so bre a Po lí cia do Se na do Fe de ral.

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Re so lu ção em epi gra fe,
de au to ria da Co mis são Di re to ra, apre sen ta do nos
ter mos do art. 98, II e III, do Re gi men to in ter no do Se -
na do Fe de ral, com a fi na li da de de dis por so bre a po lí -
cia in ter na da Casa.

O Pro je to com põe-se de doze ar ti gos e a ele foi
apre sen ta da a Emen da nº 1 (Subs ti tu ti va), de au to ria
do emi nen te se na dor Gil vam Bor ges, com o ob je ti vo
de aper fe i ço ar o Pro je to ori gi nal me di an te a in tro du -
ção de al gu mas mu dan ças, en tre as qua is a ga ran tia
do di re i to de o ser vi dor op tar pela sua re dis tri bu i ção
para a área de Pro ces so Le gis la ti vo, a su bor di na ção
da Po lí cia Le gis la ti va di re ta men te à Pri me i ra-Se cre -
ta ria da Mesa, o exer cí cio de sua di re ção so men te por 
ser vi dor de car re i ra do Se na do Fe de ral, ex clu si vo da
Área de Po lí cia, e, ain da, es ta be le ce o li vre por te de
ar mas para o Po li ci al Le gis la ti vo do Se na do Fe de ral
em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

II – Voto

Jus ti fi ca mos o nos so voto em se pa ra do, am pa -
ra do no art. 132, § 6º I, do Re gi men to Inter no, em ra -
zão de não con cor dar mos in te gral men te com a con -
clu são do Re la tor do PRS nº 82, de 2000, que opi nou
pela sua apro va ção, com a re je i ção da Emen da Subs -
ti tu ti va que a ele foi apre sen ta da.
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Enten de mos que a trans for ma ção da Sub se cre -
ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va do Se na do Fe de ral em 
ór gão de Po lí cia do Se na do Fe de ral acar re ta rá a
trans for ma ção do car go de Ana lis ta Le gis la ti vo e Téc -
ni co Le gis la ti vo, Área de Se gu ran ça, para Área de Po -
lí cia. A nos so ju í zo, essa mu dan ça ca u sa rá le são de
di re i tos ad qui ri dos, por exem plo, da que les ser vi do res
que são ad vo ga dos e que pas sa rão a exer cer ati vi da -
de in com pa tí vel com a ad vo ca cia, se gun do dis pos to
no ar ti go 28, in ci so V, da Lei nº 8.906/94, se o Pro je to
for apro va do na for ma pro pos ta pelo Re la tor. Por tan -
to, a op ção de es co lha pela re dis tri bu i ção para ou tra
área do car go de Ana lis ta ou Téc ni co Le gis la ti vo, con -
for me o caso, pelo pra zo de ses sen ta dias após a pu -
bli ca ção da re so lu ção, é de mons tra ção de res pe i to ao 
di re i to ad qui ri do.

Com o ob je ti vo de evi tar a vi o la ção a esse di re i -
to, in clu í mos na Emen da nº 1 (Subs ti tu ti va), apre sen -
ta da ao Pro je to, a ga ran tia de re dis tri bu i ção de ser vi -
do res, por de ter mi na do pra zo, con for me pre vê o § 3º
do seu art. 2º, su ges tão essa que, no en tan to, não foi
aca ta da pelo Re la tor da ma té ria.

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do PRS nº 82, de 2000, nos ter mos da se guin te:

EMENDA Nº (SUBSTITUTIVA)
(Ao Pro je to de Re so lu ção nº 82, de 2000)

Dis põe so bre a Po lí cia do Se na do
Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve;
Art. 1º A Mesa fará man ter a or dem e a dis ci pli na 

nas de pen dên ci as sob a res pon sa bi li da de do Se na do 
Fe de ral.

Art. 2º A Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti -
va, uni da de su bor di na da ao Pri me i ro-Se cre tá rio do
Se na do Fe de ral, é ór gão de Po lí cia Le gis la ti va Fe de -
ral do Se na do Fe de ral.

§ 1º São con si de ra das ati vi da des tí pi cas da Po -
lí cia do Se na do Fe de ral as de:

I – se gu ran ça do Pre si den te do Se na do Fe de ral, 
em qual quer lo ca li da de do ter ri tó rio na ci o nal e no ex -
te ri or;

II – se gu ran ça dos Se na do res e au to ri da des
bra si le i ras e es tran ge i ras sob a res pon sa bi li da de do
Se na do Fe de ral, em qual quer lo ca li da de do ter ri tó rio
na ci o nal e no ex te ri or, quan do so li ci ta das;

III – po li ci a men to nas de pen dên ci as sob a ju ris -
di ção do Se na do Fe de ral;

IV – re vis ta e de bus ca pes so al;
V – in te li gên cia;
VI – re gis tro;

VII –. in ves ti ga ção e de sin di cân cia com pa tí ve is
com os ob je ti vos do ór gão po li ci al.

§ 2º A Di re ção da Po lí cia Le gis la ti va do Se na do
Fe de ral será exer ci da por ser vi dor de car re i ra do Se -
na do Fe de ral, ex clu si vo da área de Po lí cia; e as ati vi -
da des tí pi cas da Po lí cia Le gis la ti va Fe de ral do Se na -
do Fe de ral, se rão exer ci das ex clu si va men te por Ana -
lis tas Le gis la ti vos, Área de Po lí cia e Se gu ran ça, es -
pe ci a li da de Se gu ran ça; e por Téc ni cos Le gis la ti vos,
Área de Po lí cia, Se gu ran ça e Trans por te, es pe ci a li da -
de Se gu ran ça.

§ 3º Fica as se gu ra da aos Ana lis tas Le gis la ti vos, 
Área de Po lí cia e Se gu ran ça, es pe ci a li da de Se gu ran -
ça, e aos Téc ni cos Le gis la ti vos, Área de Po lí cia, Se -
gu ran ça e Trans por te. es pe ci a li da de Se gu ran ça, para 
ga ran tia da ma nu ten ção de di re i tos, a op ção de es co -
lha, pelo pra zo de 60 (ses sen ta) dias após a pu bli ca -
ção des ta Re so lu ção, de re dis tri bu i ção para o car do
de Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Pro ces so Le gis la ti vo
e Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Pro ces so Le gis la ti -
vo,res pec ti va men te.

Art. 3º Ca be rá à Po lí cia do Se na do Fe de ral dar
cum pri men to às de ter mi na ções da Mesa e ser vir
como ór gão de apo io à Cor re ge do ria Par la men tar do
Se na do Fe de ral.

§ 1º Re pre sen ta ção Exter na do Se na do Fe de -
ral, Co mis são Par la men tar de Inqué ri to e Se na do res
po de rão ser acom pa nha dos pela Po lí cia da Casa,
des de que haja au to ri za ção ex pres sa da Mesa.

§ 2º O po li ci a men to das de pen dên ci as ex ter nas
do Se na do Fe de ral será fe i to, or di na ri a men te, pela
Po lí cia da Casa, po den do ser fe i to, caso haja ne ces si -
da de, com o au xí lio de qual quer ou tra for ça po li ci al,
me di an te con vê nio ou so li ci ta ção ex pres sa da Mesa
Di re to ra, e di ri gi da por pes soa com pe ten te, que por
ela for de sig na da.

§ 3º Nas de pen dên ci as in ter nas do Se na do Fe -
de ral e nas de sua res pon sa bi li da de, é ve da da a atu a -
ção de qual quer for ça po li ci al, ex ce to quan do le gal -
men te au to ri za das pela Mesa.

Art. 4º A Po lí cia do Se na do Fe de ral de ve rá man -
ter suas ati vi da des sem in ter rup ção e em re gi me de
es ca las a se rem de fi ni das pelo Di re tor da Sub se cre -
ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va e ho mo lo ga das pelo
Di re tor-Ge ral.

Pa rá gra fo úni co. O ser vi dor da Po lí cia do Se na -
do Fe de ral po de rá de di car até dez ho ras de sua jor na -
da se ma nal de tra ba lho no aper fe i ço a men to pro fis si o -
nal de suas ati vi da des.

Art. 5º Com pe te ao Di re tor da Sub se cre ta ria de
Se gu ran ça Le gis la ti va, se não hou ver de sig na ção di -
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ver sa do Di re tor-Ge ral, a pre si dên cia de qual quer in -
ves ti ga ção re la ci o na da com as atri bu i ções re gu la -
men ta res do ór gão de po lí cia do Se na do Fe de ral.

§ 1º A Po lí cia do Se na do Fe de ral, nas in ves ti ga -
ções de suas com pe tên cia e des de que au to ri za da
pelo Di re tor-Ge ral, po de rá so li ci tar a co o pe ra ção téc -
ni ca de ór gãos po li ci a is es pe ci a li za dos.

§ 2º Se rão ob ser va dos, nas in ves ti ga ções, os
pre ce i tos do Có di go de Pro ces so Pe nal bra si le i ro e
pro ce di men tos téc ni cos da Po lí cia Ju di ciá ria da
União, no que lhe fo rem apli cá ve is.

Art. 6º O Di re tor da Po lí cia do Se na do Fe de ral,
por de ter mi na ção do Di re tor-Ge ral, po de rá re vis tar e
re a li zar bus ca pes so al nas de pen dên ci as do Se na do
Fe de ral, ela bo ran do, nes se caso, o res pec ti vo auto.

Pa rá gra fo úni co. A re vis ta nos ga bi ne tes dos Se -
na do res so men te po de rá ser re a li za da com a au to ri -
za ção do res pec ti vo par la men tar.

Art. 7º Nos ca sos de cri me e ou pri são em fla -
gran te nas de pen dên ci as do Se na do Fe de ral, res sal -
va da a com pe tên cia do Cor re ge dor da Casa, com pe -
te ao Di re tor da Po lí cia Le gis la ti va do Se na do Fe de -
ral, ou a quem ele de sig nar, ela bo rar o auto de pri são
em fla gran te, pro ce der ao in ter ro ga tó rio e co lher o de -
po i men to das tes te mu nhas, pro vi den ci an do, en tão, o
en ca mi nha men to do caso à Po lí cia Ju di ciá ria, dan -
do-se no tí cia do ocor ri do ao Pri me i ro-Se cre tá rio e ao
Cor re ge dor do Se na do Fe de ral.

Art. 8º É pro i bi do o por te de arma de qual quer
es pé cie, tan to nas de pen dên ci as do Se na do Fe de ral,
como nas suas ex ten sões e ór gãos su per vi si o na dos.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca aos
Po li ci a is Le gis la ti vos do Se na do Fe de ral e Câ ma ra
dos De pu ta dos, as sim como às pes so as que, por ex -
pres sa im po si ção le gal, só pos sam exer cer as res -
pec ti vas ati vi da des pro fis si o na is,  da Casa, por tan do
ar ma men to, nem àque las de sig na das para pres tar
se gu ran ça pes so al a au to ri da des na ci o na is ou es -
tran ge i ras, des de que, nes te úl ti mo caso, haja co mu -
ni ca ção es cri ta à Di re to ria de Po lí cia Le gis la ti va Fe -
de ral do Se na do Fe de ral, com an te ce dên cia mí ni ma
de qua ren ta e oito ho ras, in di can do o tipo e nú me ro
do ar ma men to a ser uti li za do, as sim como os no mes
das pes so as des ta ca das para esse fim.

§ 2º Ocor ren do, nos lo ca is sob a ju ris di ção da
Po lí cia do Se na do, o por te de arma não au to ri za do
por esta Re so lu ção, será la vra do o auto de apre en são 
da arma, in for man do-se ime di a ta men te ao Cor re ge -
dor, que ado ta rá as pro vi dên ci as le ga is per ti nen tes
ao caso.

§ 3º O Po li ci al Le gis la ti vo Fe de ral do Se na do
Fe de ral, de vi da men te qua li fi ca do, tem li vre por te de
ar mas em todo ter ri tó rio na ci o nal, de ven do as au to ri -
da des pres tar-lhe todo apo io ne ces sá rio para o de -
sem pe nho de sua mis são.

Art. 9º O Po li ci al Le gis la ti vo Fe de ral do Se na do
Fe de ral será iden ti fi ca do por do cu men to pró prio,
subs cri to pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Art. 10. Será per mi ti do a qual quer pes soa, con -
ve ni en te men te tra ja da e por tan do cra chá de iden ti fi -
ca ção, in gres sar e per ma ne cer no edi fí cio prin ci pal
do Se na do Fe de ral e seus ane xos du ran te o ex pe di -
en te, e as sis tir dos lo ca is au to ri za dos às ses sões do
Ple ná rio e às re u niões das Co mis sões.

Pa rá gra fo úni co. O es pec ta dor ou vi si tan te que
se com por tar de for ma in con ve ni en te, a ju í zo do Pre -
si den te do Se na do Fe de ral ou de Co mis são, bem
como qual quer pes soa que per tur bar a or dem em re -
cin to da Casa, será com pe li do a sair, ime di a ta men te,
dos edi fí ci os do Se na do.

Art. 11. O Po li ci al Le gis la ti vo Fe de ral po de rá dar
apo io às de ma is po li ci as em suas mis sões e/ou na
ma nu ten ção da or dem pú bli ca, por so li ci ta ção ou
quan do as cir cuns tân ci as exi gi rem, ve da da a li vre
atu a ção em mis sões e atri bu i ções que não lhe se jam
afe tas.

Art. 12. Fi cam re vo ga dos o ca put e os §§ 1º e 2º
do art. 663 do Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na -
do Fe de ral.

Art. 13. Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são – Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 941, DE 2002

Da Co mis são Di re to ra, so bre as
emen das de nºs 1 e 2, de Ple ná rio apre -
sen ta das ao Pro je to de Re so lu ção nº 82,
de 2000, que dis põe so bre a Po lí cia do
Se na do Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

São sub me ti das ao exa me des ta Co mis são Di -
re to ra as emen das nºs 1 e 2, de Ple ná rio, ofe re ci das
ao Pro je to de re so lu ção nº 82/2000, que tra ta da Po lí -
cia do Se na do Fe de ral.

Enca mi nha do à apre ci a ção da Co mis são de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia - CCJ, re ce beu o
Pro je to no vas emen das, uma subs ti tu ti va, do Se na -
dor Gil vam Bor ges e dois Vo tos em Se pa ra do, um do
Se na dor Ro ber to Fre i re, con trá rio ao Pro je to in to -
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tun, e ou tro do Se na dor Se bas tião Ro cha, que con -
clu iu pela apre sen ta ção de uma emen da subs ti tu ti va.

O Re la tor da ma té ria na CCJ, Se na dor Ro meu
Tuma, en ten deu pela cons ti tu ci o na li da de e le ga li da de 
do Pro je to, aper fe i ço an do-o com a apre sen ta ção de
qua tro emen das.

II – Aná li se

Após aná li se de ta lha da das va li o sas pro po si -
ções ofe re ci das pe los ci ta dos par la men ta res, esta
Co mis são tem a con si de rar que:

1 – Dis po si ti vo cons ti tu ci o nal fixa como com pe tên -
cia pri va ti va do Se na do Fe de ral “dis por so bre po lí cia”;

2 – O Re gi men to Inter no da Casa - Re so lu ção
nº 93, de 1970, com vis tas a aten der ao pre vis to pela
Cons ti tu i ção Fe de ral, atri bui à Co mis são Di re to ra a
com pe tên cia para re gu la men tar a po lí cía in ter na do
Se na do Fe de ral; e

3 – É da Mesa a res pon sa bi li da de pela or dem e
dis ci pli na nas de pen dên ci as des ta Casa.

Assim, vis to ser da com pe tên cia pri va ti va do Se -
na do Fe de ral, na con for mi da de do art. 52, in ci so XIII,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art. 98, in ci so II, do seu
Re gi men to Inter no, e ten do por fun da men to o prin cí -
pio de que a com pe tên cia é ir re nun ciá vel, não há de
se ad mi tir que a ju ris di ção da Mesa, ori gi ná ria de dis -
po si ti vo cons ti tu ci o nal, seja des res pe i ta da ou des co -
nhe ci da.

A Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va do
Se na do Fe de ral, por já de sem pe nhar ta re fas per ti -
nen tes ao ob je to do pre sen te Pro je to e con tar com
efe ti vo fun ci o nal em quan ti ta ti vo su fi ci en te, é o ór gão
in di ca do ao apo io à Mesa no exer cí cio da ati vi da de de 
po lí cia a ela afe ta.

Por to das es sas ra zões, apre sen ta mos emen da
subs ti tu ti va ao Pro je to em dis cus são, no in tu i to não só 
de pre ser var essa com pe tên cia, mas tam bém ob je ti -
van do dar fim a con fli tos iden ti fi ca dos en tre or ga nis -
mos da ati vi da de de po lí cia de Bra sí lia, que se fur tam
da apu ra ção de ocor rên ci as nos pró pri os do Se na do,
sob a ale ga ção de que é atri bu i ção des ta Casa - nos
ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral - a exem plo do que
ocor re na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A im ple men ta ção de to dos os pro ce di men tos
de cor ren tes des ta Re so lu ção, em ra zão da fal ta de
re cur sos ma te ri a is e do tem po que de man da a ca pa -
ci ta ção des se cor po fun ci o nal, far-se-á gra da ti va men -
te, na me di da em que fo rem su pri das es sas ne ces si -
da des, por Ato da Co mis são Di re to ra, pos to que esta
de tém o po der de po lí cia ori gi ná rio.

III – Voto

Com es sas con si de ra ções, so mos pela Apro va -
ção do Pro je to, na for ma da emen da a se guir:

EMENDA Nº 7 SUBSTITUTIVO – CDIR
(ao Pro je to de Re so lu ção nº 82, de 2000)

Dis põe so bre o Po der de Po lí cia do
Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Mesa fará man ter a or dem e a dis ci pli na 

nas de pen dên ci as sob a res pon sa bi li da de do Se na do 
Fe de ral.

Art. 2º A Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti -
va, uni da de su bor di na da à Di re to ria Ge ral, é o ór gão
de Po lí cia do Se na do Fe de ral.

§ 1º São con si de ra das ati vi da des tí pi cas de Po -
lí cia do Se na do Fe de ral:

I – a se gu ran ça do Pre si den te do Se na do Fe de -
ral, em qual quer lo ca li da de do ter ri tó rio na ci o nal e no
ex te ri or;

II – a se gu ran ça dos Se na do res e au to ri da des
bra si le i ras e es tran ge i ras, nas de pen dên ci as sob a
res pon sa bi li da de do Se na do Fe de ral;

III – a se gu ran ça dos Se na do res e de ser vi do res 
em qual quer lo ca li da de do ter ri tó rio na ci o nal e no ex -
te ri or, quan do de ter mi na do pelo Pre si den te do Se na -
do Fe de ral;

IV – o po li ci a men to nas de pen dên ci as do Se na -
do Fe de ral;

V – o apo io à Cor re ge do ria do Se na do Fe de ral;
VI – as de re vis ta, bus ca e apre en são;
VII – as de in te li gên cia;
VIII – as de re gis tro e de ad mi nis tra ção ine ren -

tes à Po lí cia;
IX – as de in ves ti ga ção e de in qué ri to.
§ 2º As ati vi da des tí pi cas de Po lí cia do Se na do

Fe de ral se rão exer ci das ex clu si va men te por Ana lis tas 
Le gis la ti vos, Área de Po lí cia e Se gu ran ça e por Téc ni -
cos Le gis la ti vos, Área de Po lí cia, Se gu ran ça e Trans -
por te, des de que lo ta dos e em efe ti vo exer cí cio na
Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va.

Art. 3º É pro i bi do o por te de arma de qual quer
es pé cie nas de pen dên ci as do Se na do Fe de ral e de
seus ór gãos su per vi si o na dos, ex ce tu a do aos ser vi -
do res no exer cí cio de ati vi da de tí pi ca de po lí cia, e
com a au to ri za ção ex pres sa do Pre si den te do Se na -
do Fe de ral.

§ 1º A au to ri za ção de que tra ta este ar ti go de -
pen de rá de pré via ha bi li ta ção em cur so es pe cí fi co e
ava li a ção psi co ló gi ca, re no va dos pe ri o di ca men te e
de tre i na men to em es tan des ofi ci a is.

§ 2º Ato da Co mis são Di re to ra dis ci pli na rá as si tu -
a ções es pe ci a is não pre vis tas no ca put des te ar ti go.

Art. 4º Na hi pó te se de ocor rên cia de in fra ção pe -
nal nas de pen dên ci as sob a res pon sa bi li da de do Se -
na do Fe de ral, ins ta u rar-se-á o com pe ten te in qué ri to
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po li ci al pre si di do por ser vi dor no exer cí cio de ati vi da -
de tí pi ca de po lí cia, ba cha rel em Di re i to.

§ 1º Se rão ob ser va dos, no in qué ri to, o Có di go
de Pro ces so Pe nal e os re gu la men tos po li ci a is do
Dis tri to Fe de ral, no que lhe fo rem apli cá ve is.

§ 2º O Se na do Fe de ral po de rá so li ci tar a co o pe -
ra ção téc ni ca de ór gãos po li ci a is es pe ci a li za dos ou
re qui si tar ser vi do res de seus qua dros para au xi li ar na 
re a li za ção do in qué ri to.

§ 3º O in qué ri to será en vi a do, após a sua con -
clu são, à au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te.

Art. 5º Os ser vi do res lo ta dos e em efe ti vo exer cí -
cio na Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va pas -
sam a ser iden ti fi ca dos por do cu men to pró prio.

Art. 6º Fica as se gu ra da aos Ana lis tas Le gis la ti -
vos, Área de Po lí cia e Se gu ran ça, es pe ci a li da de Se -
gu ran ça, e aos Téc ni cos Le gis la ti vos, Área de Po lí cia, 
Se gu ran ça e Trans por te, es pe ci a li da de Se gu ran ça, a
op ção, no pra zo de 60 (ses sen ta) dias após a pu bli ca -
ção des ta Re so lu ção, por car go equi va len te na Área

de Pro ces so Le gis la ti vo, em que fi cam trans for -
ma dos os car gos ocu pa dos pe los op tan tes.

Art. 7º Os pro ce di men tos de cor ren tes do dis -
pos to nes ta Re so lu ção se rão re gu la dos por Atos da
Mesa Di re to ra e por Pro vi men tos da Cor re ge do ria,
de ven do, até a so bre vin da da re gu la men ta ção, o de ti -
do não par la men tar ser en ca mi nha do ime di a ta men te
à po lí cia ju di ciá ria.

Art. 8º Re vo gam-se o ar ti go 663, ca put, §§ 1º e
2º, do Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de -
ral; o in ci so III, do ar ti go 2º, da Re so lu ção nº 63, de
1997; e o art. 6º da Re so lu ção nº 61, de 1980.

Art. 9º  Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, – Ra mez Te bet – Anto nio
Car los Va la da res –  Mo za ril do Ca val can ti – Edson
Lo bão – Car los Wil son.   

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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

SE ÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

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

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

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:
....................................................................................

XIII – dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -
men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne -
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe -
de ra is.

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

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

Ofí cio nº 159/2002-PRSECR

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002

Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,
Incum biu-me o Exce len tís si mo Se nhor Se na dor 

Car los Wil son, Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de -
ral, para en ca mi nhar a essa Se cre ta ria Ge ral da
Mesa, o Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 82, de
2000, que “dis põe so bre a Po lí cia do Se na do Fe de -
ral”, de vi da men te re la ta do por Sua Exce lên cia e apro -
va do pela Co mis são Di re to ra.

Re i te ro mi nha ex pres são de es ti ma e apre ço. -
Luiz Cláu dio de Bri to, Che fe de Ga bi ne te.

PARECERES NºS 942 E 943, DE 2002

So bre o Pro je to de Re so lu ção nº 6,
de 2001, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que dis põe so bre a es tru tu ra e 
o fun ci o na men to da Sub se cre ta ria de
Arqui vo.

PARECER Nº 942, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Re so -
lu ção nº 6, de 2001, que “dis põe so bre a
es tru tu ra e o fun ci o na men to da Sub se -
cre ta ria de Arqui vo.”

Re la tor: Se na dor Osmar Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma
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I – Re la tó rio

É sub me ti do à aná li se des ta Casa o Pro je to de
Re so lu ção nº 6, de 2001, de au to ria do ilus tre Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre a es tru tu ra e
fun ci o na men to da Sub se cre ta ria de Arqui vo.

O Pro je to de Re so lu ção em co men to re es tru tu -
ra a Sub se cre ta ria de Arqui vo des ta Casa, am pli an do
de dois para seis o nú me ro de ser vi ços a ela su bor di -
na dos. Além dis so, a pro po si ção ins ti tui a Espe ci a li -
da de Arqui vo lo gia nos ní ve is su pe ri or e in ter me diá rio
do Qu a dro de Pes so al des ta Casa, ao mes mo tem po
em que cria, me di an te trans for ma ção, quin ze car gos
des sa Espe ci a li da de em cada um de les.

O pro je to, tam bém, cria a Co mis são Per ma nen -
te de Ava li a ção de Do cu men tos do Se na do Fe de ral,
de ter mi na o re co lhi men to, na Sub se cre ta ria de Arqui -
vo, dos do cu men tos que ins tru í rem pe ti ções e re pre -
sen ta ções di ri gi das a esta Casa e pre vê que o in te -
gram o Ato da Co mis são Di re to ra que ins ti tui o Sis te -
ma de Arqui vo e Con tro le de Do cu men tos do Se na do
Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal (SIARQ-SF), como
par te do Sis te ma de Arqui vos do Po der Le gis la ti vo
Fe de ral e do Sis te ma Na ci o nal de Arqui vos (SINAR),
de acor do com o dis pos to no art. 17 da Lei nº 8.159,
de 8 de mar ço de 1991 e no in ci so III, do art. 12 do De -
cre to nº 1.173, de 29 de ju nho de 1994.

O seu ilus tre au tor jus ti fi ca a pro po si ção afir -
man do que o pre sen te pro je to de re so lu ção tem por
fim en qua drar a es tru tu ra ad mi nis tra ti va da Sub se -
cre ta ria de Arqui vo em uma nova re a li da de, com o
ob je ti vo de com pa ti bi li zar o Se na do Fe de ral à le gis -
la ção ar qui vís ti ca vi gen te, prin ci pal men te à vis ta do
dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 23, I e II; 24,
VII e VIII; e 216, IV e §§ 1º, 2º  e 4º).

O Pro je to não re ce beu emen das.

É o re la tó rio.

II – Voto

O re qui si to de cons ti tu ci o na li da de for mal é aten -
di do pelo Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2001, ten do
em vis ta que a ma té ria deve ser dis ci pli na da em Re -
so lu ção do Se na do Fe de ral (Cons ti tu i ção Fe de ral,
art. 52, XIII).

A pro po si ção en con tra gua ri da nos ob je ti vos
pre co ni za dos pela Po lí ti ca Na ci o nal de Arqui vos, com 
ên fa se no apri mo ra men to do pro ces so de ges tão do -
cu men tal e na ga ran tia da pre ser va ção e con ser va -
ção dos do cu men tos, vin do, com cer te za, pro pi ci ar à
Casa o for ta le ci men to de seu pro ces so de ci só rio e fa -
cul tan do ao ci da dão o aces so à in for ma ção, con for me 
o al can ce es ta be le ci do na Cons ti tu i ção Fe de ral (arts.
23, III, e 216, § 2º).

Qu an to à trans for ma ção de car gos, pre co ni za -
da no art. 2º do pro je to, a  fim de aten der a in clu são no 
Qu a dro de Pes so al do Se na do Fe de ral da es pe ci a li -
da de ar qui vo lo gia, nada a ob je tar uma vez que, con -
for me es ta be le ce o pa rá gra fo úni co des se ar ti go os
car gos des sa es pe ci a li da de so men te po de rão ser
pre en chi dos me di an te con cur so pú bli co e os can di da -
tos apro va dos, uma vez em pos sa dos, te rão exer cí cio
ex clu si vo na Sub se cre ta ria de Arqui vo, ve da da, em
qual quer hi pó te se, sua lo ta ção em ou tros ór gãos do
Se na do Fe de ral e o aten di men to de sua re qui si ção
por ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Assim, no que se re fe re à com pe tên cia des ta
Co mis são es ta be le ci da no art. 101, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no, nada te mos a opor ao pro je to, quan to
aos re qui si tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
re gi men ta li da de, sen do o mes mo, de todo con ve ni en -
te e opor tu no, ra zão por que, o nos so pa re cer lhe é fa -
vo rá vel, po den do, as sim, ser sub me ti do ao cri vo da
dou ta Co mis são Di re to ra, a quem com pe te exer cer a
ad mi nis tra ção in ter na da Casa, nos ter mos do art. 98
e seu in ci so IV do Re gi men to Inter no, que me lhor fa la -
rá quan to ao mé ri to da pro po si ção.

Do pon to de vis ta da téc ni ca le gis la ti va, pa re -
ce-nos, tão-so men te, ne ces sá rio pro ce der-se a al gu -
mas cor re ções de re da ção no pro je to, com vis tas à
cor re ção de in cor re ções ma te ri a is e de re mis são.

A vis ta do ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va -
ção do Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2001, com as
se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1– CCJ

Re nu me rem-se os in ci sos VI, VII e VIII do pa rá -
gra fo úni co do art. 169 do Re gu la men to Admi nis tra ti -
vo do Se na do Fe de ral, na re da ção dada pelo art. 1º
do PRS nº 6, de 2001, como in ci sos V, VI e VII, res -
pec ti va men te.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 10 do PRS nº 6, de 2001, a se guin -
te re da ção:

“Art. 10. É re vo ga da a Se ção II, “Da
Sub se cre ta ria de Arqui vo”, do Ca pí tu lo I,
“Das dis po si ções es pe ci a is”, do Tí tu lo “Das
dis po si ções es pe ci a is, ge ra is e tran si tó ri as”, 
do Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na do
Fe de ral (Re so lu ção nº 58, de 1972).

Sala da Co mis são, 14 de no vem bro de 2001. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la -
tor Ad hoc – Antô nio Car los Jú ni or – Jef fer son Pe -
res – Pe dro Si mon – Mar lu ce Pin to – Ro me ro Jucá
– Bel lo Par ga – José Agri pi no – José Edu ar do Du -
tra – Ri car do San tos – Luiz Otá vio – Artur da Tá vo -
la – Fran ce li no Pe re i ra.  
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PARECER Nº 943, DE 2002

Da Co mis são Di re to ra do Se na do
Fe de ral, so bre o Pro je to de Re so lu ção do 
Se na do nº 6, de 2001, que “dis põe so bre
a es tru tu ra e o fun ci o na men to da Sub se -
cre ta ria de Arqui vo do Se na do Fe de ral.”

Re la tor: Se na dor Car los Wil son

I – Re la tó rio

Em pa u ta o Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº
6, de 2001, que “dis põe so bre a es tru tu ra e o fun ci o -
na men to da Sub se cre ta ria de Arqui vo do Se na do Fe -
de ral.”

De au to ria do no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, o
art. 1º do Pro je to de Re so lu ção em pa u ta al te ra o Re -
gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral, con for -
me a Re so lu ção nº 9, de 1997, re es tru tu ran do a Sub -
se cre ta ria de Arqui vo da Casa, que pas sa ria a con tar
com qua tro no vos ser vi ços, o que im pli ca em um to tal
de seis ser vi ços nes ta sub se cre ta ria.

O art. 2º do pro je to sob aná li se ins ti tui a Espe ci -
a li da de Arqui vo lo gia nos ní ve is su pe ri or e in ter me diá -
rio do Qu a dro de Pes so al da Casa, por in ter mé dia da
trans for ma ção de car gos va gos atu al men te exis ten -
tes. O art. 3º de ter mi na as com pe tên ci as dos no vos
car gos.

O art. 4º cria a Co mis são Per ma nen te de Ava li a -
ção de Do cu men tos do Se na do Fe de ral com a in cum -
bên cia de ela bo rar e atu a li zar o Có di go de Clas si fi ca -
ção de Do cu men tos de Arqui vo e a Ta be la Bá si ca de
Tem po ra li da de de Do cu men tos de Arqui vo, e pro vi -
den ci ar a re la ção dos do cu men tos que de vam ser eli -
mi na dos, a ser sub me ti da à Co mis são Di re to ra.

O art. 5º es ta be le ce que os do cu men tos que ins -
tru í rem pe ti ções ou re pre sen ta ções di ri gi das ao Se -
na do Fe de ral ou ao Con gres so Na ci o nal se rão re co -
lhi dos à Sub se cre ta ria de Arqui vo, quan do não de vam 
ser en ca mi nha dos à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O art. 6º de ter mi na que os pro ces sos ori gi ná ri os 
da Admi nis tra ção Pú bli ca, que ins tru í rem pro po si -
ções de fi ni ti va men te ar qui va das, po de rão ser de vol vi -
dos ao ór gão de ori gem, quan do so li ci ta das.

O art. 7º in te gra a esta Re so lu ção, no que cou -
ber, os ter mos do Ato da Co mis são Di re to ra que ins ti -
tu iu o sis te ma de Arqui vo e Con tro le de Do cu men tos
do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal –
SIARQ-SF, como par te do Sis te ma Na ci o nal de Arqui -
vos – SINAR, em con for mi da de com a Lei nº 8.159,
de 8 de mar ço de 1991, e com o De cre to nº 1.173, de
29 de ju nho de 1994.

O art. 8º au to ri za a en tão Sub se cre ta ria de
Admi nis tra ção de Pes so al a re pu bli car o Re gu la men -
to Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral, com as al te ra -

ções de cor ren tes des ta Re so lu ção. O art. 9º de ter mi -
na que esta Re so lu ção en tra rá em vi gor na data de
sua pu bli ca ção e o art. 10 re vo ga as dis po si ções que
es pe ci fi ca.

A ma té ria foi sub me ti da à de li be ra ção da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, sen do
me re ce dor de pa re cer fa vo rá vel, com a apre sen ta ção
de duas emen das, re la ti vas à téc ni ca le gis la ti va.

É o re la tó rio.

II – Voto

A im por tân cia da or ga ni za ção e guar da dos do -
cu men tos do Se na do Fe de ral é in con tes te, pois a pre -
ser va ção da me mó ria na ci o nal sem pre foi uma das
pri o ri da des des ta Casa.

O pre sen te Pro je to de Re so lu ção ob je ti va ade -
quar a es tru tu ra da Sub se cre ta ria de Arqui vo às re a is
ne ces si da des do se tor, para que esta Sub se cre ta ria
pos sa cum prir a con ten to suas obri ga ções. Por esta
ra zão, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 6, de 2001, com a apre sen ta ção da se -
guin te emen da:

EMENDA Nº 3–CDIR

Dê-se aos arts. 8º e l0º do Pro je to de Re so lu ção
do Se na do nº 6, de 2001, a se guin te re da ção:

“Art. 8º É a Co mis são Di re to ra au to ri -
za da a con so li dar, me di an te ato a ser ex pe -
di do no pra zo de 90 (no ven ta) dias, o Re gu -
la men to Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral
com as al te ra ções de cor ren tes da Re so lu -
ção nº 9, de 1997, e das Re so lu ções pos te -
ri o res a ela, in clu si ve esta, as sim como dos
Atos da Co mis são Di re to ra edi ta dos para
cum prir o dis pos to no art. 16 da Re so lu ção
nº 9, de 1997.

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

Art. 10. São re vo ga dos os arts. 242 a
247 e 637 a 643 do Re gu la men to Admi nis tra -
ti vo do Se na do Fe de ral (Re so lu ção nº 58, de
1972), os arts. 169 a 172 tam bém do Re gu la -
men to Admi nis tra ti vo, com a re da ção dada
pela Re so lu ção nº 9, de 29 de ja ne i ro de
1997, e o art. 30 da Re so lu ção nº 9, de 1997.”

Jus ti fi ca ção

A emen da ob je ti va in se rir na hi e rar quia de Re -
so lu ção – no caso a Re so lu ção nº 58, de 1972, que
“dis põe so bre o Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se -
na do Fe de ral” – to dos os Atos edi ta dos pela Co mis -
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são Di re to ra em cum pri men to ao art. 16 da Re so lu ção 
nº 8, de 29 de ja ne i ro de 1997. Des sa for ma, to dos es -
ses Atos re sul ta ri am con va li da dos como re so lu ções,
uma vez apro va do o PRS nº 6, de 2001.

De for ma si mi lar, o pro pó si to des ta emen da é fa -
zer cum prir a de ter mi na ção con ti da no art. 30 da Re -
so lu ção nº 9, de 1997, mas que até hoje não foi exe -

cu ta do: a con so li da ção do Re gu la men to Admi nis tra ti -
vo do Se na do Fe de ral, ne ces sá ria em vir tu de das inú -
me ras al te ra ções ocor ri das ao lon go dos anos.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet – Mo za ril -
do Ca val can ti – Car los Wil son – Anto nio Car los
Va la da res – Ro nal do Cu nha Lima.
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1.1 – Ao Con sul tor Le gis la ti vo, Área de Con sul -
to ria e Asses so ra men to, Espe ci a li da de Asses so ra -
men to Le gis la ti vo, in cum bem ati vi da des, de ní vel su -
pe ri or e es pe ci a li za do, de con sul to ria e as ses so ra -
men to téc ni co à Co mis são Di re to ra, à Mesa, às Co -
mis sões e aos Se na do res no de sem pe nho,  do Con -
gres so Na ci o nal, das suas fun ções le gis la ti va, par la -
men tar e fis ca li za do ra, con sis tin do na ela bo ra ção e
di vul ga ção de es tu dos téc ni cos opi na ti vos so bre ma -
té ri as de in te res se ins ti tu ci o nal do Se na do Fe de ral e
do Con gres so Na ci o nal, a pre pa ra ção, por so li ci ta ção 
dos Se na do res, de mi nu tas de pro po si ções, de pro -
nun ci a men tos e de re la tó ri os e na pres ta ção de es -
cla re ci men tos téc ni cos ati nen tes ao exer cí cio das
fun ções cons ti tu ci o na is do Se na do Fe de ral.

1.2 – Ao Con sul tor Le gis la ti vo, Área de Con sul -
to ria e Asses so ra men to.

Espe ci a li da de Asses so ra men to em Orça men -
tos, in cum bem ati vi da des, de ní vel su pe ri or e es pe ci -
a li za do, de pres ta ção de con sul to ria e as ses so ra -
men to em pla nos e or ça men tos pú bli cos à Co mis são
Mis ta Per ma nen te de que tra ta o § 1º do ar ti go 166 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, à Mesa, às de ma is Co mis sões
e aos Se na do res no de sem pe nho,  do Con gres so Na -
ci o nal, das suas fun ções le gis la ti va, par la men tar e fis -
ca li za do ra, con sis tin do na ela bo ra ção e di vul ga ção
de es tu dos téc ni cos opi na ti vos so bre ela bo ra ção,
exe cu ção, acom pa nha men to e fis ca li za ção de pla nos 
e or ça men tos pú bli cos, quan do do in te res se ins ti tu ci -
o nal do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, na
pre pa ra ção, por so li ci ta ção dos Con gres sis tas, de mi -
nu tas de pro po si ções e de re la tó ri os so bre pla nos e
or ça men tos pú bli cos, e na pres ta ção de es cla re ci -
men tos téc ni cos ati nen tes ao exer cí cio das fun ções
cons ti tu ci o na is do Se na do Fe de ral e do Con gres so
Na ci o nal, em ma té ria de pla nos e or ça men tos pú bli -
cos.

2.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Apo io
Téc ni co ao Pro ces so Le gis la ti vo, Espe ci a li da de Pro -
ces so Le gis la ti vo, in cum bem ati vi da des de ní vel su -
pe ri or, de na tu re za pou co re pe ti ti va, en vol ven do su -
per vi são, co or de na ção, ori en ta ção e exe cu ção de tra -
ba lhos le gis la ti vos; es tu dos e as sis tên cia téc ni ca na
for mu la ção e aná li se de pro po si ções e ou tros do cu -
men tos par la men ta res, bem as sim de tra ba lhos de
aná li se, pes qui sa e re cu pe ra ção da in for ma ção ins -
tru ti va do pro ces so le gis la ti vo.

2.2 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Apo io
Téc ni co ao Pro ces so Le gis la ti vo, Espe ci a li da de
Orça men to Pú bli co, in cum bem ati vi da des de su per vi -
são, pro gra ma ção, co or de na ção ou exe cu ção es pe ci -
a li za da, em grau de ma i or com ple xi da de, re fe ren tes a 
es tu dos e pro je tos de pes qui sa e aná li se eco nô mi cas
na ci o na is e in ter na ci o na is, so bre co mér cio, in dús tria,

fi nan ças, es tru tu ra pa tri mo ni al e in ves ti men tos na ci o -
na is e es tran ge i ros.

2.3 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo. Área de Apo io Téc -
ni co ao Pro ces so Le gis la ti vo, Espe ci a li da de Ta qui gra -
fia, in cum bem ati vi da des de ní vel su pe ri or, de na tu re -
za pou co re pe ti ti va, en vol ven do su per vi são, co or de -
na ção, ori en ta ção e exe cu ção dos tra ba lhos de gra va -
ção, re gis tro ta qui grá fi co, in ter pre ta ção, re vi são, e re -
da ção fi nal de de ba tes e pro nun ci a men tos, bem as -
sim o pla ne ja men to da ela bo ra ção dos ori gi na is para
pu bli ca ção no ór gão ofi ci al.

2.4 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Apo io
Téc ni co ao Pro ces so Le gis la ti vo, Espe ci a li da de Bi bli -
o te co no mia, in cu bem, ati vi da des de su per vi são, co -
or de na ção, pro gra ma ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, 
em gra us de ma i or e me di a na com ple xi da de, re fe ren -
tes a tra ba lhos de pes qui sa, es tu do e re gis tro bi bli o -
grá fi co de do cu men tos e in for ma ções cul tu ra is.

2.5 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Apo io
Téc ni co ao Pro ces so Le gis la ti vo, Espe ci a li da de Tra -
du ção e Inter pre ta ção, in cum bem ati vi da des de tra -
du ção, in ter pre ta ção e ver são de do cu men tos le gis la -
ti vos e ad mi nis tra ti vos de in te res se do Se na do Fe de -
ral; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

3.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Apo io
Téc ni co Admi nis tra ti vo, Espe ci a li da de Admi nis tra ção, 
in cum bem ati vi da des de su per vi são, pro gra ma ção,
co or de na ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, em gra us
de ma i or e me di a na com ple xi da de, re fe ren tes a es tu -
dos, pes qui sas, aná li ses e, pro je tos so bre ad mi nis tra -
ção em ge ral e or ga ni za ção e mé to dos.

3.2 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Apo io
Téc ni co-Admi nis tra ti vo, Espe ci a li da de Aná li se de
Cus to, in cum bem ati vi da des de aná li se de cus to.

4.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo Área de Con tro le
Inter no, Espe ci a li da de Con ta bi li da de, in cum bem ati -
vi da des de su per vi são, pro gra ma ção, co or de na ção
ou exe cu ção es pe ci a li za da, cm grau de ma i or com -
ple xi da de, re fe ren tes a tra ba lhos de ad mi nis tra ção fi -
nan ce i ra e pa tri mo ni al, con ta bi li da de e au di to ria,
com pre en den do aná li se e pe rí cia con tá be is.

5.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Me di ci na, in cum -
bem – ati vi da des de su per vi são, pro gra ma ção, co or -
de na ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de ma i -
or com ple xi da de, re fe ren tes a tra ba lhos de de fe sa e
pro te ção à sa ú de in di vi du al ou co le ti va, in clu in do me -
di das de pro fi la xia e te ra pêu ti ca.

5.2 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al Espe ci a li da de Odon to lo gia, in -
cum bem ati vi da des de su per vi são, pro gra ma ção, co -
or de na ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de
ma i or com ple xi da de.. re fe ren tes a es tu dos e tra ba -
lhos re la ti vos à as sis tên cia buco-den tá ria.
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5.3 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Far má cia, in cum -
bem ati vi da des de su per vi são, co or de na ção ou exe -
cu ção es pe ci a li za da, em grau de ma i or e mé dia com -
ple xi da de, re fe ren tes aos tra ba lhos e es tu dos re la ti -
vos à aná li se clí ni ca.

5.4 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Psi co lo gia, in cum -
bem ati vi da des de su per vi são, co or de na ção pro gra -
ma ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de ma i or
com ple xi da de re fe ren tes a es tu dos so bre o com por -
ta men to hu ma no e a di nâ mi ca da per so na li da de, en -
vol ven do di ag nós ti co psi co ló gi co, ori en ta ção psi co -
pe da gó gi ca e so lu ção dos pro ble mas de ajus ta men to
do ser hu ma no.

5.5 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Assis tên cia So ci al,
in cum bem ati vi da des de su per vi são, co or de na ção,
pro gra ma ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, re fe ren tes
a tra ba lhos re la ci o na dos com o de sen vol vi men to, di -
ag nós ti co e tra ta men to da co mu ni da de, em seus as -
pec tos so ci a is.

5.6 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Enfer ma gem, in -
cum bem ati vi da des de su per vi são, co or de na ção, pro -
gra ma ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de
ma i or com ple xi da de re fe ren tes a tra ba lhos re la ti vos à
ob ser va ção, ao cu i da do, à edu ca ção sa ni tá ria dos do -
en tes, ges tan tes e aci den ta dos, ao cum pri men to das
pres cri ções mé di cas e apli ca ção de me di das des ti na -
das à pre ven ção de do en ças.

6.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Insta la ções,
Equi pa men tos, Ocu pa ção e Ambi en ta ção de Espa ço
Fí si co, Espe ci a li da de Arqui te tu ra, in cum bem ati vi da des
de exe cu ção qua li fi ca da, sob su per vi são, de tra ba lhos
re la ti vos à fis ca li za ção de obras do Se na do Fe de ral e
ao exa me e ela bo ra ção de nor mas para a ad mi nis tra -
ção e con ser va ção de pró pri os ar tís ti cos.

6.2 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Insta la -
ções, Equi pa men tos, Ocu pa ção e Ambi en ta ção de
Espa ço Fí si co, Espe ci a li da de Enge nha ria, in cum bem 
ati vi da des de su per vi são, pro gra ma ção, co or de na ção 
ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de ma i or com -
ple xi da de, re fe ren tes a es tu dos, em ge ral, so bre re -
giões, zo nas, ci da des, obras es tru tu ra is, trans por tes,
de sen vol vi men to in dus tri al, pre ser va ção e ex plo ra -
ção de ri que zas mi ne ra is, as sim como pro je tos re la ti -
vos à cons tru ção, à fis ca li za ção de obras do Se na do
Fe de ral e à ela bo ra ção de nor mas para a con ser va -
ção e re cons ti tu i ção dos bens do Se na do Fe de ral.

6.3 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Insta la -
ções, Equi pa men tos, Ocu pa ção e Ambi en ta ção de
Espa ço Fí si co, Espe ci a li da de Ma nu ten ção de Má qui -
nas grá fi cas, in cum bem ati vi da des de su per vi são, co -
or de na ção, pro gra ma ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, 

em grau de ma i or com ple xi da de, de ações que ob je ti -
vem a ma nu ten ção das má qui nas, equi pa men tos e
sis te mas grá fi cos; emis são de pa re ce res téc ni cos
opi na ti vos so bre aqui si ção, ins ta la ção e ali e na ção de
ma qui na ria grá fi ca em ge ral; e exe cu tar ou tras ati vi -
da des cor re la tas.

7.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Po lí cia,
Se gu ran ça e Trans por te, Espe ci a li da de Se gu ran ça.
in cum bem ati vi da des de ní vel su pe ri or, en vol ven do-a
su per vi são, a co or de na ção e a exe cu ção dos tra ba -
lhos de po li ci a men to di ur no e no tur no, das de pen dên -
ci as do Se na do Fe de ral; de se gu ran ça às au to ri da des 
do Se na do e às per so na li da des bra si le i ras e es tran -
ge i ras, na área de ju ris di ção do po li ci a men to do Se -
na do Fe de ral; e a exe cu ção de ou tras ta re fas cor re la -
tas que lhe fo rem atri bu í das. 

8.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Co mu ni -
ca ção So ci al, Even tos e Con ta tos. Espe ci a li da de Co -
mu ni ca ção So ci al, in cu bem ati vi da des de su per vi são, 
co or de na ção ou exe cu ção es pe ci a li za das, em gra us
de ma i or e me di a na com ple xi da de, re fe ren tes a tra ba -
lhos de re la ções pú bli cas, re da ção, re vi são, co le ta e
pre pa ro de in for ma ções para a di vul ga ção ofi ci al fa la -
da, es cri ta ou te le vi si o na da.

9.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo da Área de Advo ca -
cia in cum bem ati vi da des de ní vel su pe ri or, con sis tin do
na exe cu ção de es tu dos téc ni cos op na ti vos so bre ma té -
ri as ju rí di cas de in te res se ins ti tu ci o nal da Casa e de
com pe tên cia de sua Advo ca cia, na pre pa ra ção de in for -
ma ção em man da dos de se gu ran ça e em ou tros pro ce -
di men tos ju di ci a is re fe ren tes ao Se na do Fe de ral ou de
in te res se des te, na atu a ção, sob ori en ta ção do ti tu lar da 
Advo ca cia do Se na do Fe de ral, na re pre sen ta ção ju di ci -
al e ex tra ju di ci al da Insti tu i ção; e exe cu ção de ou tras ta -
re fas cor re la tas que lhe se jam atri bu í das.

10.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Con sul -
to ria, Espe ci a li da de Di re i to, - in cum bem ati vi da des de 
ní vel su pe ri or, con sis tin do na ela bo ra ção de pa re ce -
res e es tu dos téc ni cos so bre ma té ri as ju rí di cas re la ci -
o na das com a Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e
Pu bli ca ções; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

11.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo; Área de Apo io
Téc ni co ao Pro ces so Indus tri al Grá fi co, Espe ci a li da -
de Pro ces so Indus tri al Grá fi co, in cum bem ati vi da des
de pla ne ja men to, su per vi são, co or de na ção, pro gra -
ma ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de ma i or
com ple xi da de, de pes qui sas, aná li ses, pro je tos e es -
tu dos re fe ren tes ao pro ces so in dus tri al grá fi co; emis -
são de pa re ce res téc ni cos so bre de fi ni ção de sis te -
mas, equi pa men tos e ma té ri as-pri mas; e exe cu tar ou -
tras ati vi da des cor re la tas.

12.1 – Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, Área de Re da ção 
e Re vi são de Tex tos Grá fi cos, Espe ci a li da de Re da -
ção e Re vi são, in cum bem ati vi da des, em gra us de
ma i or e me di a na com ple xi da de, re fe ren tes a tra ba -
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lhos de re da ção e re vi são fi nal de tex tos grá fi cos; e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

1.1 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Apo io Téc ni -
co ao Pro ces so Le gis la ti vo, Espe ci a li da de Pro ces so Le -
gis la ti vo, in cum bem ati vi da des de ní vel mé dio, de – na -
tu re za pou co re pe ti ti va, en vol ven do ori en ta ção e exe cu -
ção qua li fi ca da de tra ba lhos de apo io, em grau au xi li ar,
às ati vi da des de pes qui sa e as sis tên cia téc ni ca le gis la ti -
va de ní vel su pe ri or, in clu si ve acom pa nha men to da tra -
mi ta ção de pro po si ções, bem como ati vi da des de na tu -
re za re pe ti ti va,. en vol ven do exe cu ção qua li fi ca da, sob
su per vi são e ori en ta ção de tra ba lhos de apo io, em grau
au xi li ar, ao de sen vol vi men to dos tra ba lhos de pes qui sa
le gis la ti va de ní vel su pe ri or.

1.2 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Apo io Téc -
ni co ao Pro ces so Le gis la ti vo, Espe ci a li da de Assis tên -
cia a Ple ná ri os e Por ta ria, in cum bem ati vi da des de ní -
vel mé dio, en vol ven do co or de na ção e ori en ta ção,
bem como exe cu ção qua li fi ca da, sob co or de na ção e
ori en ta ção, dos tra ba lhos re la ci o na da com o aten di -
men to aos ser vi ços de ple ná rio e por ta ria.

2.1 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de apo io Téc -
ni co-Admi nis tra ti vo, Espe ci a li da de Admi nis tra ção, in -
cum bem ati vi da des de ní vel mé dio e de na tu re za pou -
co re pe ti ti va, re la ti vas a es tu dos, pes qui sas pre li mi -
na res pla ne ja men to, em grau au xi li ar, vi san do à im -
plan ta ção de nor mas le ga is, re gi men ta is e re gu la -
men ta res, re fe ren tes à ad mi nis tra ção-ge ral e es pe cí -
fi ca, e ain da re la ti vas à exe cu ção qua li fi ca da, sob su -
per vi são e ori en ta ção, de tra ba lhos me ca no grá fi cos.

2.2 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Apo io Téc -
ni co-Admi nis tra ti vo, Espe ci a li da de Da ti lo gra fia, in -
cum bem ati vi da des de ní vel mé dio e de na tu re za re -
pe ti ti va, de exe cu ção e re vi são, sob ori en ta ção su pe -
ri or, de tra ba lhos da ti lo grá fi cos.

3.1 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Con tro le
Inter no, Espe ci a li da de Con ta bi li da de, in cum bem ati vi -
da des de ní vel mé dio, en vol ven do pro gra ma ção, co or -
de na ção ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de me di -
a na com ple xi da de, re fe ren tes a tra ba lhos de ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, con ta bi li da de e au di to -
ria, com pre en den do aná li se e pe rí cia con tá be is.

4.1 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Enfer ma gem, in -
cum bem ati vi da des de co or de na ção, pro gra ma ção
ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de me di a na
com ple xi da de, re fe ren tes a tra ba lhos re la ti vos à ob -
ser va ção, ao cu i da do, à edu ca ção sa ni tá ria dos do en -
tes, ges tan tes e aci den ta dos, ao cum pri men to das
pres cri ções mé di cas e apli ca ção de me di das des ti na -
das à pre ven ção de do en ças.

4.2 – Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Odon to lo gia, in -
cum bem ati vi da des de pro gra ma ção, co or de na ção
ou exe cu ção es pe ci a li za da, em grau de me di a na

com ple xi da de, re fe ren tes a es tu dos e tra ba lhos re la ti -
vos à as sis tên cia buco-den tá ria.

4.3 – Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Ra di o lo gia, in cum -
bem ati vi da des de ope ra ção de equi pa men tos ra di o -
ló gi cos; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

4.4 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Sa ú de e
Assis tên cia So ci al, Espe ci a li da de Re a bi li ta ção, in -
cum bem ati vi da des de as sis tên cia so ci al ao re a bi li -
tan do; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

5.1 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Insta la ções,
Equi pa men tos, Ocu pa ção e Ambi en ta ção de Espa ço
Fí si co e Ser vi ços Ge ra is, Espe ci a li da de Ele trô ni ca e Te -
le co mu ni ca ções, in cum bem ati vi da des de ní vel mé dio e 
de na tu re za per ma nen te, re la ci o na das com os ser vi ços
de ope ra ção de pe ças, má qui nas, apa re lhos di ver sos,
mo to res e sis te mas elé tri cos em ge ral.

5.2 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Insta la -
ções, Equi pa men tos, Ocu pa ção e Ambi en ta ção de
Espa ço Fí si co e Ser vi ços Ge ra is, Espe ci a li da de Te le -
fo nia, in cum bem ati vi da des de ní vel mé dio re la ci o na -
das com ope ra ção de cen tra is te le fô ni cas; e exe cu tar
ou tras ta re fas cor re ta tas.

5.3 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Insta la -
ções, Equi pa men tos, Ocu pa ção e Ambi en ta ção de
Espa ço Fí si co e Ser vi ços Ge ra is, Espe ci a li da de Arte -
sa na to, in cum bem ati vi da des de ní vel mé dio e de na -
tu re za per ma nen te, prin ci pa is e au xi li a res, re la ci o na -
das com os ser vi ços de ar tí fi ce em suas vá ri as mo da -
li da des, abran gen do en car gos de fa bri ca ção, con ser -
va ção, trans for ma ção e ope ra ção de pe ças, má qui -
nas, apa re lhos di ver sos, mo to res e sis te mas elé tri cos 
e hi dráu li cos.

6.1 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Po lí cia, Se -
gu ran ça e Trans por te, Espe ci a li da de Se gu ran ça, in -
cum bem ati vi da des de ní vel mé dio, en vol ven do o po li ci -
a men to di ur no e no tur no, de to das as de pen dên ci as
dos pró pri os do Se na do Fe de ral; a fis ca li za ção da en -
tra da e sa í da de pes so as; as sis tên cia às au to ri da des do 
Se na do Fe de ral na re a li za ção de in qué ri tos ou in ves ti -
ga ções po li ci a is; o tra ba lho de se gu ran ça às per so na li -
da des bra si le i ras e es tran ge i ras, na área de ju ris di ção
do po li ci a men to do Se na do Fe de ral; e a exe cu ção de
ou tras ta re fas cor re la tas que lhe fo rem atri bu í das.

6.2 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Po li cia,
Se gu ran ça e Trans por te, Espe ci a li da de Trans por te,
in cum bem ati vi da des re la ci o na das com a che fia de
uni da des ou equi pes en car re ga das do trans por te ofi -
ci al de pas sa ge i ros e car gas, en vol ven do, prin ci pal -
men te, a con du ção e con ser va ção de ve í cu los mo to -
ri za dos; ati vi da des, em ca rá ter ope ra ci o nal, de con -
du ção e con ser va ção de ve í cu los mo to ri za dos uti li za -
dos no trans por te ofi ci al de pas sa ge i ros e car gas.

7.1 – Ao Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Apo io Téc -
ni co ao Pro ces so Indus tri al Grá fi co, Espe ci a li da de
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Pro ces so Indus tri al Grá fi co, in cum bem ati vi da des de
ori en ta ção, con tro le e exe cu ção qua li fi ca da das ta re -
fas ope ra ci o na is ine ren tes ao flu xo in dus tri al grá fi co,
ob ser va das as es pe ci a li da des se to ri a is, in clu si ve o
ma nu se io de equi pa men tos e má qui nas; e exe cu tar
ou tras ta re fas cor re la tas.

1.1– Ao Au xi li ar Le gis la ti vo, Área de Apo io ao
Pro ces so Indus tri al Grá fi co, Espe ci a li da de Pro ces so
Indus tri al Grá fi co, in cum bem ati vi da des de exe cu ção,

sob co or de na ção e ori en ta ção, em grau au xi li ar, de
ta re fas con cer nen tes ao flu xo in dus tri al grá fi co; e exe -
cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

1.2 – Ao Au xi li ar Le gis la ti vo, Área de Se gu ran -
ça, Espe ci a li da de Se gu ran ça, in cum bem ati vi da des
de po li ci a men to di ur no e no tur no das ins ta la ções do 
par que grá fi co da Se cre ta ria de Edi to ri al e Pu bli ca -
ções; e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 10 18299

    499OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18300 Qu in ta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

OUTUBRO 2002500    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 10 18301

    501OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18302 Qu in ta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

OUTUBRO 2002502    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 10 18303

    503OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18304 Qu in ta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

OUTUBRO 2002504    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 10 18305

    505OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18306 Qu in ta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

OUTUBRO 2002506    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 10 18307

    507OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18308 Qu in ta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

OUTUBRO 2002508    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 10 18309

    509OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18310 Qu in ta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

OUTUBRO 2002510    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 10 18311

    511OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



18312 Qu in ta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

OUTUBRO 2002512    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ofí cio nº 158/2002-PRSECR

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2002 

Ilus trís si mo Se nhor
Dr. Ra i mun do Car re i ro Sil va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,
Incum biu-me o Exce len tís si mo Se nhor Se na dor 

Car los Wil son, Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de -
ral, para en ca mi nhar a essa Se cre ta ria Ge ral da
Mesa, o Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 6, de
2001, que “dis põe so bre a es tru tu ra e o fun ci o na men -
to da Sub se cre ta ria de Arqui vo do Se na do Fe de ral”,
de vi da men te re la ta do por Sua Exce lên cia e apro va do 
pela Co mis são Di re to ra.

Re i te ro mi nha ex pres são de es ti ma e apre ço. –
Luiz Cláu dio de Brit to, Che fe de Ga bi ne te.

OFÍCIOS

 DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 644/2002, de 13 de se tem bro úl ti mo, co mu ni -
can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 
30, de 1993 (nº 4.267/93, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), de au to ria do Se na dor Nel son Car ne i ro, que au -
to ri za a cri a ção da Fun da ção de Assis tên cia ao
Excep ci o nal – FUNASE, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Nº 645/2002, de 13 de se tem bro úl ti mo, co mu ni -
can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 
600, de 1999 (nº 3.982/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), de au to ria do Se na dor Luiz Pon tes, que acres -
cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 393 da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre -
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para as se gu -
rar o pa ga men to dos sa lá ri os à em pre ga da ges tan te,
de mi ti da sem jus ta ca u sa, até cin co me ses após o
par to, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Nº 646/2002, de 13 de se tem bro úl ti mo, co mu ni -
can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 
58, de 2001 (nº 5.732/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que acres -
cen ta pa rá gra fos ao art. 829 da Con so li da ção das
Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dis por so bre as
pro vas tes te mu nha is na Jus ti ça do Tra ba lho, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Nº 647/2002, de 13 de se tem bro úl ti mo, co mu ni -
can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 

554, de 1999 (nº 3.170/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), de au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que dis põe
so bre a obri ga to ri e da de do aten di men to in te gral para
pre ve nir e tra tar a obe si da de,  do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

Nº 1.408/2002, de 13 de se tem bro pas sa do, co -
mu ni can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 94, de 2001 (nº 5.300/2001, na que la Casa),
de au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que ins ti tui o Dia
Na ci o nal do Ci en tis ta So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as.

Nº 1.409/2002, de 13 de se tem bro pas sa do, co -
mu ni can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 54, de 1999 (nº 3.673/2000, na que la Casa),
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe
so bre a con ces são do se gu ro-de sem pre go aos tra ba -
lha do res da pes ca, du ran te o pe río do de de fe so, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Nº 1.410/2002, de 13 de se tem bro pas sa do, co -
mu ni can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 141, de 1995 (nº 3.185/97, na que la Casa), de 
au to ria do Se na dor Oda cir So a res, que de fi ne como
cri me con tra o li vre exer cí cio do Po der Le gis la ti vo Fe -
de ral ofen sa à in te gri da de cor po ral ou à sa ú de de
mem bros des se Po der, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Nº 1.411/2002, de 13 de se tem bro pas sa do,
co mu ni can do o ar qui va men to do Pro je to de Lei do
Se na do nº 54, de 1995 (nº 1.792/96, na que la Casa), 
de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, que au to ri za o
Pre si den te da Re pú bli ca a cri ar a Ou vi do ria-Ge ral
da Re pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Be ní cio Sam pa io.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 506, DE 2002

Re quer a re a li za ção de Ses são
Espe ci al do Se na do Fe de ral des ti na da a
ho me na ge ar o Dr. Ulysses Gu i ma rães.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet

Com fun da men to no dis pos to no art. 199 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos a
Vos sa Exce lên cia a re a li za ção de Ses são Espe ci al
des ti na da a ho me na ge ar o Dr. Ulysses Gu i ma rães,
no 10º ano de sua mor te, a com ple tar-se no dia 12 de
ou tu bro de 2002.
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Jus ti fi ca ção

Ra pi da men te, pas sa ram-se dez anos. Dez anos 
se pas sa ram, des de que ru mo res im pre ci sos da vam
con ta de que algo de gra ve po de ria ter en vol vi do o he -
li cóp te ro que le va va o Dr. Ulysses Gu i ma rães, o Se -
na dor Se ve ro Go mes e res pec ti vas es po sas, Dona
Mora Gu i ma rães e Dona Hen ri que ta Go mes, de
Angra dos Reis para São Pa u lo, de sa pa re ci do du ran -
te uma tem pes ta de:

O sus to ini ci al foi enor me, mas as es pe ran ças
pre va le ci am, fun da das na tor ci da e nas mu i tas ora -
ções de to dos os bra si le i ros, que os ti nham como pes -
so as mu i to que ri das. Mas, o tem po foi pas san do e,
com ele, as es pe ran ças se es ma e cen do. Aos pou cos, 
fo ram apa re cen do os cor pos de Dona Mora, de Dona
Hen ri que ta, de Se ve ro Go mes, do pi lo to do he li cóp te -
ro. Só Ulysses in sis tia em não apa re cer. E, por anos a
fio, ali men tou-se a es pe ran ça de que, al gum dia, seu
vul to alto e es guio apa re ce ria e sua voz for te e rou ca
se ria ou vi da, em al gum lu gar. Entre tan to, pas sa dos
dez anos, só nos res ta ho me na geá-los com o me lhor
do nos so ca ri nho e da nos sa sa u da de.

Ulysses Sil ve i ra Gu i ma rães, fi lho de Ata li ba Sil -
ve i ra Gu i ma rães e Amé lia Cor rea Fon tes, nas ceu em
Rio Cla ro, Esta do de São Pa u lo, no dia 6 de ou tu bro
de 1916.

Em 1940, tor nou-se Ba cha rel em Ciên ci as Ju rí -
di cas e So ci a is pela Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si -
da de de São Pa u lo. Foi agra ci a do com o tí tu lo de
Dou tor Ho no ris ca u sa pela Uni ver si da de de Seul,
Co réia do Sul.

Advo ga do e Pro fes sor, mas, so bre tu do, Po lí ti co.
Ulysses Gu i ma rães foi um dos mais com ple tos po lí ti -
cos de nos so País. De pu ta do Esta du al em São Pa u lo,
de 1947 a 1950, foi ele i to e re e le i to, por 11 man da tos
se gui dos, De pu ta do Fe de ral por São Pa u lo (1951-55,
1955-59, 1959-63, 1963-67, 1967-71, 1971-75,
1975-79, 1979-83, 1983-87, 1987-91, 1991-95), vin -
do a fa le cer, an tes de com ple tar o 11º man da to que o
povo pa u lis ta lhe con fi ou.

Foi o Ora dor Ofi cia, do Cen tro Aca dê mi co XI de
Agos to e, por con cur so, o Ora dor da tur ma de Ba cha -
réis de 1940. Tam bém, por con cur so, o ma i or pro sa -
dor das Arca das - Fa cul da de de Di re i to de São Pa u lo.

Pro fes sor Pri má rio e da Esco la Nor mal de Lins e 
em vá ri os ou tros gi ná si os. Pro fes sor de Di re i to Cons -
ti tu ci o nal das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni das de
São Pa u lo e da Fa cul da de de Di re i to de Ba u ru, Pro -
fes sor de Di re i to

Inter na ci o nal Pú bli co da Fa cul da de de Di re i to
da Uni ver si da de Ma chen zie de São Pa u lo.

Na Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo, foi:
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Mu ni ci pa is; Lí -
der da Opo si ção, Mem bro da Assem bléia Esta du al
Cons ti tu in te que ela bo rou a Cons ti tu i ção do Esta do
de São Pa u lo.

Foi, ain da: Can di da to ao Go ver no do Esta do de
São Pa u lo, em 1958: Mi nis tro da Indús tria e do Co -
mér cio no 1º Ga bi ne te par la men ta ris ta re pu bli ca no
(1961/62);

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi: Mem bro e Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça; Re la tor
e au tor do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Re for ma Ban cá -
ria na Co mis são Espe ci al, com a cri a ção do Ban co
Cen tral; Re la tor do Có di go Ele i to ral; Re la tor da Lei so -
bre Abu so do Po der Eco nô mi co (an ti trus te); Re la tor
do Pro je to que deu ori gem à Ele tro brás e Sub-re la tor
do pro je to da pe tro bras. Au tor do Re que ri men to de
Cri a ção da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to - Mul -
ti na ci o na is (1975)

Pre si den te do Par la men to La ti no-Ame ri ca no
ele i to para o pe río do de 1967-68,re e le i to em 1969;
Vice-Pre si den te da Co mis são Exe cu ti va do Di re tó rio
Na ci o nal do MDB (1966); Pre si den te da Co mis são
Exe cu ti va do Di re tó rio Na ci o nal do MDB (1971/79).

Anti-Can di da to pelo MDB a Pre si dên cia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil (1973), ten do Bar bo sa
Lima So bri nho como seu vice. 

Fun da dor do PMDB (1980) e seu Pri me i ro Pre -
si den te Na ci o nal. Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta -
dos por 6 anos, nos pe río dos de 1956-57, 1985-86 e
1987-88. Pre si den te da Assem bléia Na ci o nal Cons ti -
tu in te (1987-88). Na qua li da de de Pre si den te da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, as su miu, por di ver sas ve zes, a
Pre si dên cia da Re pú bli ca, por mo ti vo de vi a gem do
Pre si den te da Re pú bli ca, José Sar ney, ao ex te ri or.

Can di da to do PMDB à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil, nas ele i ções di re tas de 1989.

Por 8 anos, exer ceu a fun ção de Re pre sen tan te
do Bra sil jun to à Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Nas qua li da des de De pu ta do Fe de ral, de mem -
bro do Par la men to La ti no-Ame ri ca no, de Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos e de vá ri as de suas Co -
mis sões, além de Pre si den te do PMDB, in te grou di -
ver sas mis sões ofi ci a is ao ex te ri or, na ma i o ria das ve -
zes, como che fe de de le ga ção.

Ulysses Gu i ma rães re ce beu inú me ras ho me na -
gens en tre tí tu los de ci da dão ho no rá rio ou be ne mé ri -
to e ou tros, con vin do des ta car a ho me na gem de to -
dos os Pre si den tes de Câ ma ras Mu ni ci pa is do Bra sil
(1985). São inu me rá ve is os tí tu los de Ci da dão Ho no -
rá rio re ce bi dos nos mais di ver sos mu ni cí pi os bra si le i -
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ros, além de New Ole ans – EUA. Tam bém são in con -
tá ve is as in síg ni as, me da lhas e co men das con ce di -
das pe las mais di ver sas ins ti tu i ções na ci o na is. Di ver -
sos são, ain da, os Di plo mas de Mé ri to que lhe fo ram
atri bu í dos.

No âm bi to in ter na ci o nal, con vém des ta car as
se guin tes con de co ra ções: Ordem “El Sol Dei Peru” –
Grã-Cruz – Go ver no do Peru; Le gião de Hon ra –
Gran de Ofi ci al Go ver no da Fran ça; Ordem de Bo ya cá
- Grã-Cruz – Go ver no da Co lôm bia; Ordem do Infan te
D. Hen ri que - Grã-Cruz - Go ver no de Por tu gal; Ordem 
de S. Gre gó rio Mag no - Co men da S. Fé; Ordem Na ci -
o nal do Mé ri to - Grã-Cruz - Go ver no do Pa ra guai;
Ordem do Mé ri to Di plo má ti co Grã-Cruz - Go ver no da
Co réia.

Entre os tra ba lhos pu bli ca dos, des ta cam-se:
“Po e si as sob as Arca das” (1940); “Vida Exem plar de
Pru den te de Mo ra is” (1940); “Ten ta ti va” (1983) – Prê -
mio da Aca de mia Pa u lis ta de Le tras; “Na ve gar é pre -
ci so, Vi ver não é pre ci so” 1973); “Enquan to hou ver um 
Ho mem, há Espe ran ça para a Li ber da de’ (1974); “Re -
for ma com De mo cra cia” (1975) “A Cruz na His tó ria do 
Bra sil” ,( 1978); “José Bo ni fá cio e Ro man tis mo Bra si -
le i ro” (1978); “So ci a li za ção do Di re i to” (1978); “Rom -
pen do o Cer co” (1978); “Espe ran ça e Mu dan ça”
(1982); “A Tra ves sia” (1983); “Di re tas Já” (1984); “Mu -
dan ça” (1985); “Cons ti tu in te, Os Pro fe tas do Ama nhã” 
(1987); “A De mo cra cia e a Di plo ma cia” (1987); “A
irmã Po bre” (1988); “PT Sa u da ções” (1988); “Esta tu to
do Ho mem e da De mo cra cia” (1988) “Endi vi da men to
Exter no sem Mi sé ria Inter na” (1988); “Cons ti tu i ção
Ci da dã” (1988); “Da Fé fiz Com pa nhe i ra” (1989); “Va -
mos Ga nhar” (1989); “He xa pre si den te” (1989) “Ou
Mu da mos ou Se re mos Mu da dos” (1991); “As Des me -
di das Pro vi só ri as” (1991); “Ora ção do Ade us” (1991);
“Par la men ta ris mo - Além de ser mais for te, subs ti tui
um re gi me mais fra co - Pu bli ca ção Mo men to Le gis la -
ti vo” (1992).

Ulysses Gu i ma rães foi o Cri a dor das Fa cul da -
des de Di re i to e de Fi lo so fia e Le tras de Ba u ru, de Di -
re i to de Fran ca, de Odon to lo gia de Lins e de Ciên ci as
Eco nô mi cas de Ma rí lia. Tam bém foi o pro pug na dor
pela Fa cul da de de Fi lo so fia de Rio Cla ro e pela Fa cul -
da de de Di re i to, Enge nha ria, Fi lo so fia e Ciên ci as
Eco nô mi cas de Ta u ba té.

Nes te pon to, con vém trans cre ver uma das mais
be las fa las do ho me na ge a do, quan do da pro mul ga -
ção da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
de 1988, cuja ela bo ra ção foi, bri lhan te men te, pre si di -
da por ele:

“A CONSTITUIÇÃO CORAGEM

O Ho mem é o pro ble ma da so ci e da de bra si le i ra: 
sem sa lá rio, anal fa be to, sem sa ú de, sem casa, por -
tan to sem ci da da nia.

A Cons ti tu i ção luta con tra os bol sões de mi sé ria
que en ver go nham o país.

Di fe ren te men te das sete cons ti tu i ções an te ri o -
res, co me ça com o ho mem.

Gra fi ca men te tes te mu nha a pri ma zia do ho -
mem, que foi es cri ta para o ho mem, que o ho mem é 
seu fim e sua es pe ran ça. É a cons ti tu i ção ci da dã.

Ci da dão é o que ga nha, come, sabe, mora,
pode se cu rar.

A Cons ti tu i ção nas ce do par to de pro fun da cri -
se que aba la as ins ti tu i ções e con vul si o na a so ci e -
da de.

Por isso mo bi li za, en tre ou tras, no vas for ças
para o exer cí cio do go ver no e a ad mi nis tra ção dos
im pas ses. O Go ver no será pra ti ca do pelo exe cu ti vo
e o le gis la ti vo.

Eis a ino va ção da Cons ti tu i ção de 1988: Di vi dir 
com pe tên ci as para ven cer di fi cul da des, con tra a in -
go ver na bi li da de con cen tra da em um, é pos si bi li ta a
go ver na bi li da de de mu i tos.

É a Cons ti tu i ção Co ra gem.
Andou, ima gi nou, ino vou, ou sou, ou viu, viu,

des tro çou ta bus, to mou par ti do dos que só se sal vam
pela lei.

A Cons ti tu i ção du ra rá com a de mo cra cia e só
com a de mo cra cia so bre vi vem para o povo a dig ni -
da de, a li ber da de e a jus ti ça.

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 1988. – Cons ti tu in te
Ulysses Gu i ma rães, Pre si den te.”

Esta ho me na gem ao Dr. Ulysses Gu i ma rães
que ora re que re mos, Se nhor Pre si den te, é mi nús cu -
la di an te da gran de za do ho me na ge a do, mas é sin -
ce ra e vem do fun do do co ra ção de bra si le i ros que
en xer gam nele um dos ma i o res bra si le i ros de to dos
os tem pos.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – Pe -
dro Si mon

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
O re que ri men to será vo ta do opor tu na men te.

So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Be ní cio
Sam pa io.

É lido o se guin te:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2002

Dis põe so bre re qui si tos e con di -
ções para o re gis tro de no mes de do mí -
nio na rede in ter net no Bra sil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei es ta be le ce re qui si tos e con di ções 

para a re a li za ção de re gis tro de no mes de do mí nio da
rede in ter net no Bra sil.

Art. 2º Para os fins des ta lei, con si de ra-se nome
de do mí nio o conj unto de ca rac te res, que iden ti fi ca
um en de re ço ria rede de com pu ta do res in ter net.

Art. 3º O re gis tro de do mí nio será con ce di do a
qual quer pes soa fí si ca ou ju rí di ca, de di re i to pú bli co
ou pri va do, aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos
nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. As pes so as fí si cas ou ju rí di cas
es tran ge i ras que não te nham do mi ci lio ou sede no
Bra sil de ve rão cons ti tu ir pro cu ra dor do mi ci li a do no
País, com po de res es pe cí fi cos.

Art. 4º O re gis tro de um nome de do mí nio será
con ce di do ao pri me i ro in te res sa do que o re que rer,
aten di dos os re qui si tos es ta be le ci dos nes ta lei.

Art. 5º Cons ti tu em re qui si tos para o re gis tro de
nome de do mí nio, en tre ou tros que vi e rem a ser es ta -
be le ci dos em re gu la men ta ção:

I – a ine xis tên cia de re gis tro pré vio do mes mo
nome no mes mo do mí nio de pri me i ro ní vel;

II – a não con fi gu ra ção como nome não-re gis -
trá vel, nos ter mos do art. 6º des ta lei;

III – a com pro va ção da ti tu la ri da de ou do le gí ti -
mo in te res se, nos ca sos elen ca dos no art. 7º des ta
Lei.

Art. 6º São no mes não-re gis trá ve is:
I – pa la vras ou ex pres sões de ba i xo ca lão ou

ofen si vas à mo ral e aos bons cos tu mes, à dig ni da de
das pes so as, bem como as que in cen ti vem o cri me ou 
a dis cri mi na ção em fun ção de ori gem, raça, sexo, cor
ou cre do;

II – pa la vras ou ex pres sões de cor ren tes de re -
pro du ção ou imi ta ção, no todo ou em par te, ain da que 
com acrés ci mos, de nome de do mí nio já re gis tra do,
ou das hi pó te ses pre vis tas no art. 7º, ca pa zes de in -
du zir ter ce i ros em erro;

III – os no mes que o ór gão ou a en ti da de res -
pon sá vel pelo re gis tro de no mes de do mí nio con si de -
ra rem pre ju di ci a is à con ve niên cia, se gu ran ça ou con -
fi a bi li da de do trá fe go de in for ma ções na rede in ter net.

Art. 7º Não po de rão ser re gis tra dos, sal vo pelo
res pec ti vo ti tu lar ou le gí ti mo in te res sa do:

I – nome ci vil, nome de fa mí lia ou pa tro ní mi co;

II – nome ar tís ti co, sin gu lar ou co le ti vo, pse u dô -
ni mo ou ape li do no to ri a men te co nhe ci dos;

III – de sig na ção ou si gla de en ti da de ou ór gão
pú bli co, na ci o nal ou in ter na ci o nal;

IV – no mes de pa í ses;
V – de no mi na ção de uni da de da fe de ra ção;
VI – nome co mer ci al e de no mi na ção re gis tra da

de pes soa ju rí di ca;
VII – mar cas re gis tra das;
VIII – no mes in ter na ci o na is não-pro pri e tá ri os de 

fár ma cos e me di ca men tos, as sim re co nhe ci dos pela
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de;

VIII – in di ca ções de pro ce dên cia e de no mi na -
ções de ori gem, tal como de fi ni das nos arts. 177 e
178 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 8º O re gis tro de nome de do mí nio será can -
ce la do nas se guin tes hi pó te ses:

I – re nún cia ex pres sa de seu ti tu lar;
II – pres cri ção;
III – nu li da de do re gis tro;
IV – per da da con di ção de ti tu lar ou le gí ti mo in -

te res sa do, nas hi pó te ses do art. 7º;
V – or dem ju di ci al;
§ 1º Dar-se-á a pres cri ção quan do o nome de

do mí nio re gis tra do per ma ne cer por um ano sem uso
re gu lar.

§ 2º A nu li da de do re gis tro po de rá ser de cla ra da
de ofí cio pelo ór gão ou pela en ti da de exe cu to ra do re -
gis tro e ain da ar güi da por qual quer in te res sa do, nos
ca sos de des cum pri men to das dis po si ções des ta Lei,
es pe ci al men te as con ti das nos arts. 5º, 6º e 7º.

§ 3º Nas hi pó te ses pre vis tas nos in ci sos II, III e
IV, do ca put, o can ce la men to do re gis tro será pre ce di -
do de no ti fi ca ção, ao res pec ti vo ti tu lar, que terá trin ta
dias, a con tar do re ce bi men to, para re gu la ri zar a si tu -
a ção ou im pug nar as ra zões que de ram ori gem à no ti -
fi ca ção.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem como ob je ti vo dis -
ci pli nar o re gis tro de no mes de do mí nio na rede in ter -
net.

Essa rede, que co nec ta com pu ta do res em todo
mun do, tem sido uti li za da, de for ma cres cen te, como
um im por tan te me ca nis mo de dis se mi na ção de idéi -
as, in for ma ção e co nhe ci men to, sem de i xar de se vol -
tar, cada vez mais, a apli ca ções co mer ci a is. Nes se
con tex to, as re gras re la ti va men te fle xí ve is e até in for -
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ma is que ain da re gu lam im por tan tes as pec tos de sua
uti li za ção tor nam-se ina de qua das ou ao me nos in su -
fi ci en tes para ga ran tir a se gu ran ça ju rí di ca re que ri da
pe las no vas apli ca ções de sen vol vi das com su por te
nes sa rede. Um dos as pec tos mais re le van tes des sa
re a li da de é sem dú vi da a ques tão dos re gis tros de no -
mes de do mí nio.

Os no mes de do mí nio cons ti tu em um con jun to
de ca rac te res, que ser ve para iden ti fi car en de re ços
ele trô ni cos no âm bi to da in te met. Em vir tu de des sa
fun ção, os no mes de do mí nio cos tu mam ser uti li za -
dos de for ma as so ci a da a mar cas, no mes e de no mi -
na ções pró pri as para iden ti fi car os en de re ços ele trô -
ni cos de seus ti tu la res. O Se na do Fe de ral, por exem -
plo. iden ti fi ca seu site na in te met por meio do do mí nio
www.se na do.gov.br, e da mes ma for ma pro ce dem
em pre sas, pes so as fí si cas, ins ti tu i ções de en si no e
pes qui sa, etc.

A re gu la men ta ção atu al do sis te ma de re gis tro
de no mes de do mí nio no Bra sil foi es ta be le ci da pelo
Co mi tê Ges tor da Inter net, cri a do por Por ta ria Inter -
mi nis te ri al nº 147, de 1995, dos Mi nis té ri os das Co -
mu ni ca ções e da Ciên cia e Tec no lo gia. As nor mas ba -
i xa das pelo Co mi tê pri vi le gi am o pri me i ro re que ren te
de um re gis tro, dan do a este o di re i to de uti li zar o
nome que leva a re gis tro.

Esse sis te ma, con tu do, não se mos tra mais ade -
qua do à re a li da de pre sen te, vis to que, por meio dele,
per mi te-se o re gis tro de no mes de pes so as, de em -
pre sas, de mar cas, en tre ou tros, por ter ce i ros que
não seus res pec ti vos ti tu la res. Essa pos si bi li da de tem 
dado mar gem a que pes so as ou em pre sas de má-fé
re gis trem no mes pró pri os de ter ce i ros para de po is re -
ven dê-los aos le gí ti mos in te res sa dos, bem como com 
ou tras fi na li da des igual men te re pro vá ve is, como a di -
fa ma ção e a con cor rên cia des le al, por exem plo.

Essa prá ti ca não é ex clu si va do Bra sil, e tem
sido iden ti fi ca da tam bém em ou tros pa í ses do mun do. 
E co nhe ci da in ter na ci o nal men te como cybers quat -
ting. Re cen te men te, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca
pro mul ga ram lei com o ob je ti vo de evi tar es ses abu -
sos, nor ma que fi cou co nhe ci da como Anticy hers -
quat ting Con su mer Pro tec ti on Act. No mes mo sen ti -
do, tam bém exis tem ini ci a ti vas le gis la ti vas em cur so
na Bél gi ca e na Itá lia.

Di an te des sa re a li da de,con clui-se pela ne ces si -
da de de nor ma ti zar os ser vi ços de re gis tro de no mes
de do mí nio na in ter net, de for ma a es ta be le cer re gras
cla ras de modo a evi tar os abu sos que es tão sen do
co me ti dos nes sa se a ra. A pre sen te pro po si ção le gis -
la ti va, por tan to, tem o in tu i to de pro te ger não so men te 
as em pre sas de ten to ras de mar cas fa mo sas, os ar tis -

tas e as per so na li da des na ci o nal men te co nhe ci das,
mas tam bém o ci da dão co mum, que pode ver o seu
nome uti li za do in de vi da men te na rede por ter ce i ros.
Da mes ma for ma, pre ten de-se tam bém pro te ger os
usuá ri os da rede que, com a ado ção das me di das ora
pro pos tas, não se rão mais in du zi dos em er ros que
de cor rem do aces so a de ter mi na das in for ma ções fal -
sa men te atri bu í das a de ter mi na da pes soa ou em pre -
sa.

Com o in tu i to, por tan to, de re gu lar e es ta be le cer 
re gras cla ras e con ci sas so bre o as sun to, o pro je to,
após as dis po si ções pre li mi na res, vol ta das ao es ta -
be le ci men to de al gu mas de fi ni ções fun da men ta is
para a pró pria com pre en são de suas de ma is dis po si -
ções, de fi ne, em seu art. 3º, quem po de rá re que rer o
re gis tro de no mes de do mí nio na in ter net no Bra sil.
Essa fa cul da de é es ten di da a qual quer pes soa fí si ca
ou ju rí di ca, na ci o nal ou es tran ge i ra. Exi ge-se, con tu -
do, dos es tran ge i ros que não te nham sede ou do mi ci -
lio no Bra sil que cons ti tu am pro cu ra dor aqui do mi ci li -
a do para atu ar com po de res es pe cí fi cos.

Já no art. 4º, re pe te-se o prin cí pio que rege o re -
gis tro de no mes de do mí nio em nos so país até o mo -
men to, qual seja, o de que ele será con ce di do ao pri -
me i ro que o re que rer. A ino va ção está con ti da na su -
je i ção ao cum pri men to dos re qui si tos cons tan tes da
pró pria lei, pre vis tos de for ma es pe cí fi ca nos arts. 5º a 
7º Em ou tros ter mos, o re gis tro será con ce di do ao pri -
me i ro que o re que rer, des de que o faça va li da men te,
ob ser va das as pres cri ções con ti das no tex to ora pro -
pos to.

Os re qui si tos para o re gis tro de um nome de do -
mí nio es tão pre vis tos no art. 5º, que faz re fe rên cia ex -
pres sa aos arts. 6º e 7º. Estes, por sua vez, cu i dam
das ve da ções, ou seja, dos no mes que não po dem
ser re gis tra dos (art. 6º) ou cujo re gis tro só pode ser
re que ri do pelo ti tu lar ou le gí ti mo in te res sa do (art. 7º).
Essas tal vez se jam as dis po si ções mais im por tan tes
des te pro je to, pois são as que efe ti va men te es ta be le -
cem li mi tes à li ber da de hoje con ce di da a qual quer um 
de re gis trar os no mes que qui ser, sem ne nhum res pe -
i to à ti tu la ri da de de mar cas, no mes co mer ci a is e mes -
mo no mes pró pri os de pes so as fí si cas.

No art. 8º, enu me ram-se os ca sos de can ce la -
men to do re gis tro. É de des ta car o dis pos to no in ci so
III e no § 2º, que se re fe rem à nu li da de do re gis tro re a -
li za do fora das pres cri ções cons tan tes dos já men ci o -
na dos arts. 5º, 6º e 7º. Res sal te-se, con tu do, a dis po -
si ção cons tan te do § 3º, que as se gu ra ao ti tu lar do
nome de do mí nio o di re i to de im pug nar as ra zões pe -
las qua is se pre ten de can ce lar seu re gis tro, nas hi pó -
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te ses de pres cri ção, nu li da de e per da da qua li da de de 
ti tu lar ou le gí ti mo in te res sa do.

Por meio des sas dis po si ções, con for me já res -
sal ta do, pre ten de-se es ta be le cer re gras cla ras e con -
ci sas que pos sam con fe rir ma i or se gu ran ça às re la -
ções ju rí di cas de cor ren tes da uti li za ção da rede in ter -
net, em es pe ci al aque las con cer nen tes ao re gis tro de
no mes de do mí nio. Mais do que isso, o pre sen te pro -
je to tem a fi na li da de de co i bir os abu sos atu al men te
pra ti ca dos, en vol ven do os re gis tros de no mes de do -
mí nio re a li za dos por pes so as de má-fé que bus cam,
na ex plo ra ção dos no mes e das mar cas de ter ce i ros,
lu cros far tos e in de vi dos.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – Wal -
deck Orné las.

LEGISLAÇÃO  CITADA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti -
vos à pro pri e da de in dus tri al.

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

TÍTULO IV
Das Indi ca ções Ge o grá fi cas

Art. 176. Cons ti tui in di ca ção ge o grá fi ca a in di ca -
ção de pro ce dên cia ou a de no mi na ção de ori gem.

Art. 177. Con si de ra-se in di ca ção de pro ce dên -
cia o nome ge o grá fi co de país, ci da de, re gião ou lo ca -
li da de de seu ter ri tó rio, que se te nha tor na do co nhe ci -
do como cen tro de ex tra ção, pro du ção ou fa bri ca ção
de de ter mi na do pro du to ou de pres ta ção de de ter mi -
na do ser vi ço.

Art. 178. Con si de ra-se de no mi na ção de ori gem
o nome ge o grá fi co de país, ci da de, re gião ou lo ca li da -
de de seu ter ri tó rio, que de sig ne pro du to ou ser vi ço
cu jas qua li da des ou ca rac te rís ti cas se de vam ex clu si -
va ou es sen ci al men te ao meio ge o grá fi co. in clu í dos
fa to res na tu ra is e hu ma nos.

Art. 179. A pro te ção es ten der-se-á à re pre sen ta -
ção grá fi ca ou fi gu ra ti va da in di ca ção ge o grá fi ca, bem 
como à re pre sen ta ção ge o grá fi ca de país, ci da de. re -
gião ou lo ca li da de de seu ter ri tó rio cujo nome seja in -
di ca ção ge o grá fi ca.

Art. 180. Qu an do o nome ge o grá fi co se hou ver
tor na do de uso co mum, de sig nan do pro du to ou ser vi -
ço, não será con si de ra do in di ca ção ge o grá fi ca.

Art. 181. O nome ge o grá fi co que não cons ti tua
in di ca ção de pro ce dên cia ou de no mi na ção de ori gem 
po de rá ser vir de ele men to ca rac te rís ti co de mar ca

para pro du to ou ser vi ço, des de que não in du za fal sa
pro ce dên cia.

Art. 182. O uso da in di ca ção ge o grá fi ca é res tri to 
aos pro du to res e pres ta do res de ser vi ço es ta be le ci -
dos no lo cal, exi gin do-se, ain da, em re la ção às de no -
mi na ções de ori gem, o aten di men to de re qui si tos de
qua li da de.

Pa rá gra fo úni co, O INPI es ta be le ce rá as con di -
ções de re gis tro das in di ca ções ge o grá fi cas.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
A Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 1.432, de 2002, de
1º do cor ren te, da Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca mi -
nhan do a Men sa gem nº 294, de 2002 (nº 821/2002,
na ori gem), atra vés da qual o Pre si den te da Re pú bli -
ca, so li ci ta a re ti ra da de tra mi ta ção do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 474, de 2002 (nº 1.477/2001, na -
que la Casa), que apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Cul tu ral Ven da Nova FM Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Afon so Cláu dio, Esta do do Espí ri to
San to, pe las ra zões que ex põe.

A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -
tu na men te.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy, por per mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la, por
vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Jú ni or,
que pre si de esta ses são, Srªs e Srs. Se na do res, hoje
vou tra tar da ques tão da ame a ça de guer ra no Ira que,
das ma ni fes ta ções re i te ra das do pre si den te Ge or ge
Bush no sen ti do de con cla mar o Con gres so Na ci o nal
nor te-ame ri ca no para vo tar a per mis são de uma ação 
mi li tar.

Antes, po rém, que ro res sal tar a im por tân cia da
en tre vis ta re a li za da on tem pelo can di da to à Pre si dên -
cia Ciro Go mes, que anun ci ou apo io ir res tri to a Lula –
um apo io ir res tri to e en tu siás ti co –, o que, cer ta men -
te, é algo ex tre ma men te bem-vin do. Ex-go ver na dor
do Ce a rá, ex-pre fe i to de For ta le za, ex-Mi nis tro da Fa -
zen da, Ciro Go mes sou be va lo ri zar mu i to a dis pu ta
pre si den ci al e co lo cou, mu i tas ve zes, pro po si ções
afins às do Par ti do dos Tra ba lha do res, com as mes -
mas crí ti cas que te mos fe i to à con du ção da po lí ti ca
eco nô mi ca e da po lí ti ca do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so. Era na tu ral, por isso, que, di an te da vi tó -
ria de Lula no pri me i ro tur no, Ciro vi es se a se jun tar a
ele e a apo iá-lo ago ra no se gun do tur no. Há pou cos
ins tan tes, ouvi a en tre vis ta do ex-Go ver na dor
Anthony Ga ro ti nho, jun ta men te com o Pre si den te do
PSB, Mi guel Arra es, e am bos ma ni fes ta ram a dis po si -
ção de apo i ar Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Res sal to que tam bém os Pre si den tes do PDT e
do PPS, Le o nel Bri zo la e Ro ber to Fre i re, ma ni fes ta -
ram apo io às de cla ra ções de Ciro Go mes. Por tan to,
aque les que es ta vam na co li ga ção, so bre tu do PPS e
PDT, es tão em har mo nia com o apo io ir res tri to ma ni -
fes ta do por Ciro Go mes a Lula.

Tam bém con si de ra mos mais do que na tu ral, por 
es ta rem no mes mo le i to, o apo io há pou co de cla ra do
pelo Pre si den te do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, Mi -
guel Arra es, e tam bém pelo ex-Go ver na dor Anthony
Ga ro ti nho, que co lo cou, en tre tan to, al guns fa to res
con di ci o nan tes para que seu apo io seja re a li za do
com mu i to en tu si as mo. Qu e ro res sal tar que, quan to à
re cen te en tre vis ta de Anthony Ga ro ti nho, con si de ro
mu i to me lhor que ele fale em ter mos de pro po si ções
do que em ter mos de pes so as. A sua pri me i ra ma ni -
fes ta ção con di ci o na va o seu apo io a Lula ao afas ta -
men to de de ter mi na das li de ran ças, o que eu acha ria
um pou co es tra nho. No en tan to, a for ma como ele
hoje ela bo rou as con di ções que de se ja for mu lar para

es tar apo i an do com en tu si as mo a can di da tu ra de
Lula me pa re ce ra zoá vel.

Pri me i ro, as suas ob ser va ções fo ram no sen ti do 
de que não deve ele pró prio es tar apo i an do Lula, a
não ser que fi que evi den te que o Go ver no Lula ja ma is 
se sub me te rá às di re tri zes e aos di ta mes do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal. E isso é cla ro: Lula sem pre
dis se que co lo ca ria com mu i ta fir me za as di re tri zes
de sua po lí ti ca eco nô mi ca, e es tas ja ma is es ta ri am
sen do ela bo ra das com base nas re co men da ções do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. O pró prio Ga ro ti nho
en ten de a pos si bi li da de de se ne go ci ar com o FMI.
Cla ro, um diá lo go po de rá ha ver, mas isso não sig ni fi -
ca que o Go ver no de Lula pos sa sub me ter-se ao Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Em se gun do lu gar, ele co lo cou a im por tân cia de 
sa ber a po si ção do PT e de Lula so bre a Alca. Lula já
ma ni fes tou com mu i ta cla re za que não pode ace i tar
que a Alca seja re a li za da nos mol des que es tão pro -
pon do os Esta dos Uni dos no mo men to, por que isso
sig ni fi ca ria uma ane xa ção do Bra sil pe los Esta dos
Uni dos da Amé ri ca. Acre di to que, tam bém no que diz
res pe i to a esse item, as con di ções se rão sa tis fe i tas.

Ou tro pon to foi o re la ti vo à Base de Alcân ta ra.
Ora, o can di da to Anthony Ga ro ti nho, que tam bém
sou be hon rar a dis pu ta pre si den ci al, co nhe ce per fe i -
ta men te a po si ção de Lula e do Par ti do dos Tra ba lha -
do res. O De pu ta do Wal dir Pi res ela bo rou um bri lhan te 
pa re cer, apro va do na Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e de De fe sa Na ci o nal, da Câ ma ra dos De pu ta dos, 
no qual cri ti ca va o tra ta do em que o Go ver no bra si le i -
ro con ce deu a Base de Alcân ta ra em con di ções tais
que li mi tam ao ex tre mo o in gres so das au to ri da des
bra si le i ras nas suas de pen dên ci as. Então, cer ta men -
te aque le tra ta do pre ci sa ser mo di fi ca do, e o será pelo 
Go ver no de Lula. 

Ou tros itens po de rão ser for mu la dos por Ga ro ti -
nho, mas ele pode ter a con vic ção de que as pro pos ta
de go ver no de Lula se rão na di re ção de cons tru ir uma 
Na ção jus ta, que virá, com bre vi da de, trans for mar o
di re i to das pes so as que até hoje não ti ve ram di re i tos
ple nos à ci da da nia em nos so País.

Por tan to, ava lio como po si ti vos os pri me i ros
pas sos que es tão sen do da dos pela co or de na ção da
cam pa nha de Lula e por aque les que fo ram seus ad -
ver sá ri os, no cam po opo si ci o nis ta. Se rão ain da im -
por tan tes as opi niões do PSTU, de José Ma ria de
Alme i da, e do Par ti do da Ca u sa Ope rá ria, de Rui Cos -
ta, que, ob vi a men te, res pe i ta mos, ain da que te nham
tido uma vo ta ção me nos ex pres si va, e que ava li a mos
tam bém aca ba rão apo i an do a can di da tu ra de Lula no
se gun do tur no.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as si na lo
tam bém a pre o cu pa ção, mais uma vez, com a ati tu de
do Go ver no dos Esta dos Uni dos, em es pe ci al do pre -
si den te Ge or ge W. Bush, que, na no i te de ter ça-fe i ra,
fez mais um pro nun ci a men to no Mu seu do Cen tro de
Cin ci nat ti, em Ohio, fa lan do da sua dis po si ção de ata -
car o Ira que. So li ci tou aos mem bros do Con gres so
Na ci o nal – a am bos os par ti dos, o De mo cra ta e o Re -
pu bli ca no – au to ri za ção para re a li zar um ata que con -
tra o go ver no de Sad dan Hus se in. Se gun do suas pa -
la vras, o pre si den te Sad dan Hus se in, do Ira que,
“cons ti tui-se numa ame a ça à paz, pre ci san do ser de -
sar ma do”. Ele diz que o di ta dor do Ira que não pode
ame a çar a Amé ri ca e o mun do com ve ne nos hor rí ve -
is, ga ses que po de rão en ve ne nar as pes so as e ca u -
sar do en ças. Acres cen ta, ain da, que o go ver no do Ira -
que dis põe de ar mas atô mi cas, que po de ri am ser uti -
li za das. O pre si den te Ge or ge W. Bush acu sa Sad dan
Hus se in de ser um di ta dor ho mi ci da, que tem hoje ar -
mas de des tru i ção em mas sa, e que, já há al guns
anos, vem abri gan do ter ro ris tas em seu ter ri tó rio, o
que po de rá ca u sar gra ves pre ju í zos, seja aos Esta -
dos Uni dos, seja aos pa í ses ali a dos. 

Ora, aqui, re i te ro mais uma vez: será que o pre -
si den te Ge or ge W. Bush está re al men te ten tan do
con fron tar a for ça fí si ca com a for ça da alma, con for -
me nós to dos apren de mos das pa la vras e re co men -
da ções, por exem plo, de Mar tin Lut her King Ju ni or?
Será que está o pre si den te Ge or ge W. Bush re lem -
bran do as li ções se gun do as qua is nós de ve ría mos
sem pre evi tar be ber do cá li ce da vin gan ça, do ódio,
da guer ra e da vi o lên cia e pro cu rar, por to dos os me i -
os, per su a dir, in clu si ve os nos sos ad ver sá ri os e ini mi -
gos, de que se po dem re sol ver con fli tos sem lan çar
mão de me i os como a guer ra, a mor te e o lan ça men to 
de bom bas de qual quer na tu re za? Será que não se
lem bra o pre si den te Ge or ge W. Bush dos es for ços re -
a li za dos por to dos aque les que con se gui ram, tan tas
ve zes na His tó ria, per su a dir ad ver sá ri os dos seus
pon tos de vis ta sem usar ins tru men tos bé li cos – ain -
da que não tão for tes quan to os de que hoje dis põe a
na ção mais po de ro sa do mun do?

Em ar ti go tra du zi do e pu bli ca do hoje pelo jor nal A
Fo lha de S.Pa u lo, Ro bert Fisk, do jor nal The Inde pen -
dent, nos re lem bra al gu mas co i sas. Sob o tí tu lo “O que
Bush quer que es que ça mos”, diz ele o se guin te:

Bush fa lou an te on tem a uma pla téia em
Cin cin nat ti so bre “guer re i ros nu cle a res”.
Esque ça mos por um ins tan te que ain da não
po de mos pro var que Sad dam Hus se in pos sui
ar mas nu cle a res. Esque ça mos que, nes se

dis cur so, tudo o que Bush fez foi co zi nhar e
re a pre sen tar to dos os “se”, os “pode ser” e os 
“pos si vel men te” con ti dos nas ale ga ções mal
fun da men ta das do his to ri ca men te de so nes to
dos siê de Tony Bla ir. Não. Te mos de com ba ter 
“guer re i ros nu cle a res”. É isso o que pre ci sa -
mos fa zer para jus ti fi car toda a far sa que nos
está sen do im pos ta pela Casa Bran ca.

Esque ça mos os 15 pa les ti nos, in clu in do uma
cri an ça de 12 anos, mor tos por Isra el pou cas ho ras
an tes de Bush fa zer seu dis cur so; es que ça mos que,
quan do aviões de Isra el ma ta ram nove cri an ças pa -
les ti nas em ju lho, ao lado de um mi li tan te, o pre miê
is ra e len se, Ari el Sha ron – “um ho mem de paz”, se -
gun do Bush –, des cre veu o mas sa cre como “um
gran de êxi to”. Esque ça mos, por que Isra el está do
nos so lado.

Lem bre-se sem pre de usar a pa la vra
“ter ror”. Use-a quan do fa lar de Sad dam
Hus se in, de Osa ma Bin La den, de Ias ser
Ara fat ou de qual quer pes soa que se opõe a 
Isra el ou aos EUA. Bush a usou em seu dis -
cur so 30 ve zes em meia hora. Uma vez por
mi nu to.

Mas ve ja mos o que re al men te de ve -
mos es que cer se qui ser mos apo i ar toda
essa lou cu ra.

O mais im por tan te é que pre ci sa mos
es que cer que o pre si den te Re a gan des pa -
chou um en vi a do para en con trar-se com
Sad dam em de zem bro de 1983. É es sen ci al 
es que cer isso por três mo ti vos.

Em pri me i ro lu gar, por que o ter rí vel
Sad dam já es ta va usan do gás con tra os
pró pri os ira ni a nos na épo ca, e essa é uma
das ra zões pe las qua is ago ra que rem que
fa ça mos guer ra con tra ele.

Em se gun do lu gar, por que o en vi a do
foi ao Ira que para or ga ni zar a re a ber tu ra da
em ba i xa da ame ri ca na e ob ter re la ções me -
lho res com o Açou gue i ro de Bag dá. Em ter -
ce i ro lu gar, por que o en vi a do era – sur pre -
sa! – Do nald Rums feld. Tal vez você ache
es tra nho que Rums feld, du ran te as en tre vis -
tas co le ti vas em que se mos tra tão dis pos to
a ba ter papo, ain da não te nha con ver sa do
co nos co so bre essa in for ma ção in te res san -
te. Se ria de se es pe rar que ele pu des se
que rer es cla re cer so bre a na tu re za ma lé vo -
la do cri mi no so com o qual tro cou ca lo ro sos 
aper tos de mão. Mas não.
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Pre ci sa mos es que cer, tam bém, que,
em 1988, quan do Sad dam usou gás para
des tru ir a po pu la ção de Ha lab ja, ao lado de
de ze nas de mi lha res de ou tros cur dos –
quan do, nas pa la vras dos se nho res Bush,
Che ney, Bla ir, Straw, etc., ele “usou gás
con tra seu pró prio povo” –, o pre si den te
Bush, pai, lhe for ne ceu US$500 mi lhões em
sub sí di os do go ver no ame ri ca no para com -
prar pro du tos agrí co las dos EUA. Pre ci sa -
mos es que cer que, no ano se guin te, de po is
que o ge no cí dio de Sad dam se com ple tou,
o pre si den te Bush, pai, do brou esse sub sí -
dio e o fez acom pa nhar por ger mes de an -
traz, he li cóp te ros e os no tó ri os ma te ri a is de
“uso du plo”, que po di am ser vir para fa bri car
ar mas quí mi cas e bi o ló gi cas.

E, quan do Bush fi lho pro me te à po pu -
la ção ira qui a na “uma nova era de es pe ran -
ça” e de mo cra cia após a des tru i ção de Sad -
dam, como ele fez an te on tem, de ve mos es -
que cer que os ame ri ca nos pro me te ram ao
Pa quis tão e ao Afe ga nis tão uma nova era
de es pe ran ça após a der ro ta so vié ti ca, em
1980 – e não fi ze ram nada.

Pre ci sa mos es que cer como o pre si -
den te Bush, pai, exor tou os ira qui a nos a re -
vol tar-se con tra Sad dam em 1991 – e, quan -
do eles obe de ce ram, não fez nada. De ve -
mos es que cer como a Amé ri ca pro me teu à
So má lia uma nova era de es pe ran ça em
1993 e aban do nou o país à mín gua.

Pre ci sa mos es que cer como Bush fi lho
pro me teu “fi car ao lado” do Afe ga nis tão an -
tes de dar iní cio aos bom bar de i os, no ano
pas sa do – e ago ra de i xou o país num caos
eco nô mi co fe i to de ba rões das dro gas, se -
nho res de guer ra, medo e anar quia. Ante on -
tem ele se ga bou de que a po pu la ção do
Afe ga nis tão foi “li be ra da” – e isso de po is de
não ter con se gui do cap tu rar Bin La den nem
o Mulá Omar e en quan to suas tro pas no
país so frem ata ques diá ri os. De ve mos es -
que cer, quan do ou vi mos fa lar da ne ces si da -
de de re en vi ar os ins pe to res de ar mas ao
Ira que, que a CIA já usou os ins pe to res de
ar mas da ONU para es pi o nar o Ira que.

E, é cla ro, pre ci sa mos es que cer o pe -
tró leo. Na re a li da de, o pe tró leo é o úni co
pro du to bá si co que nun ca é men ci o na do – e 
é uma das pou cas co i sas so bre as qua is
Ge or ge Bush, fi lho, sabe al gu ma co i sa, ao

lado de seus an ti gos co le gas do se tor pe tro -
lí fe ro Che ney, Rice e inú me ras ou tras fi gu -
ras da ad mi nis tra ção.

Nos 30 mi nu tos de dis cur so so bre
guer ra anti-Ira que fe i to por Bush an te on tem
– ali vi a do, agra da vel men te, por ape nas dois
mi nu tos de “es pe ro que isto não exi ja uma
ação mi li tar” -, não foi fe i ta uma úni ca re fe -
rên cia ao fato de que o Ira que pode pos su ir
re ser vas pe tro lí fe ras ma i o res do que as da
Ará bia Sa u di ta, que as em pre sas pe tro lí fe ras
ame ri ca nas po dem lu crar bi lhões de dó la res
no caso de uma in va são ame ri ca na e que,
uma vez que ti ver de i xa do o po der, Bush e
seus ami gos po de rão tor nar-se mul ti bi li o ná ri -
os com o bu tim da guer ra. Pre ci sa mos fin gir
que não sa be mos de nada dis so ante de ir -
mos à guer ra. Pre ci sa mos es que cer.

Ora, Srs. Se na do res, Srª Se na do ra, es tu dan tes 
que hoje com pa re cem ao Se na do Fe de ral para
acom pa nhar as nos sas pa la vras, é im por tan te cha -
mar a aten ção do pre si den te dos Esta dos Uni dos
para a ne ces si da de de se en vi da rem to dos os es for -
ços an tes que ele faça com que os seus mís se is e as 
suas bom bas tão po de ro sas des tru am Bag dá e ou -
tras ci da des do Ira que, an tes que ve nham a fa le cer
não ape nas pes so as no pa lác’io de Sad dam Hus se -
in, mas cri an ças e pes so as de to das as ida des em
es co las e hos pi ta is, pois é di fí cil fa zer com que bom -
bas ma tem ape nas uma pes soa qua li fi ca da como di -
ta dor pelo pre si den te dos Esta dos Uni dos. Este é o
pen sa men to de mu i tos che fes de Esta do, in clu si ve de 
Ger hard Schröe der, da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma -
nha: todo es for ço deve ser re a li za do para per su a dir
Sad dam Hus se in a per mi tir que os ins pe to res da
ONU ve ri fi quem se re al men te há a pro du ção de ar -
mas quí mi cas, de ar mas de des tru i ção em mas sa em 
qual quer lu gar do Ira que. Que não pre ci pi te o pre si -
den te Ge or ge Bush a des tru i ção de se res hu ma nos,
mu i tos dos qua is to tal men te ino cen tes, para fa zer
pre va le cer o seu pon to de vis ta.

Qu an tas pes so as mais, Se na do ra He lo í sa He le -
na, in clu si ve cri an ças e jo vens, te rão que mor rer para
que che gue mos à con clu são de que esse nú me ro já é 
de ma si a do?

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, mais uma vez, sa ú do V. Exª pelo
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pro nun ci a men to que faz. Sei que V. Exª tem sido um
des te mi do re pre sen tan te do Par ti do dos Tra ba lha do -
res e de to das as for ças e mo vi men tos so ci a is que
dis cu tem e bus cam al ter na ti vas para a so lu ção dos
pro ble mas da hu ma ni da de. Nes ta Casa, V. Exª tem
sido um ver da de i ro guer re i ro da paz, in clu si ve di an te
de uma guer ra si len ci o sa e cru el, que mata, tam bém
no Bra sil, po bres, mu lhe res e cri an ças. Com seu co ra -
ção ge ne ro so e va len te, V. Exª é uma das pes so as
com mais le gi ti mi da de para de ba ter a paz in ter na ci o -
nal. O que me ca u sa in dig na ção é essa pos tu ra ar ro -
gan te e tru cu len ta da na ção ame ri ca na - não de to dos 
os ame ri ca nos, te nho ab so lu ta con vic ção dis so - di -
an te do mun do. Ana li san do a his tó ria do país de po is
de 11 de se tem bro, será que o que acon te ceu com o
Afe ga nis tão não en si nou al gu ma co i sa à hu ma ni da -
de? O go ver no ame ri ca no de vas tou o país, ma tou cri -
an ças, mu lhe res, ale gan do com ba te ao ter ro ris mo e
ao nar co trá fi co. Essa é a ma i or men ti ra já con ta da pe -
ran te o pla ne ta Ter ra es tar re ci do. O Gol den Cres cent,
o Cres cen te Dou ra do, é uma ver da de i ra mon ta nha
que pro duz 40% do nar có ti co do mun do e, por tan to,
faz par te dos US$800 bi lhões do nar co trá fi co in ter na -
ci o nal. E não se fez ab so lu ta men te nada con tra ele.
Nem uma bom ba foi lan ça da pe los Esta dos Uni dos
para der ru bar um úni co pé de pa pou la da pro du ção
do Cres cen te Dou ra do. Infe liz men te, mais uma vez, o
go ver no ame ri ca no mon ta essa far sa po lí ti ca, pe ran te 
o mun do, para, em fun ção dos seus me dío cres in te -
res ses eco nô mi cos, pôr em ris co a paz no pla ne ta
Ter ra. Por tan to, que ro no va men te sa u dar V. Exª pelo
pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo í sa He le na. Espe ro
que a voz do Se na do bra si le i ro pos sa con tri bu ir para
que os Se na do res nor te-ame ri ca nos e os mem bros
da Câ ma ra de Re pre sen tan tes dos Esta dos Uni dos
per ce bam que há essa pre o cu pa ção – co lo ca da por
V. Exª, por mim e tan tos ou tros – com a paz no mun do. 
É pre ci so que ve nha mos a cons tru ir ins ti tu i ções que
per mi tam o me lhor en ten di men to en tre os po vos, e
que os pa í ses, as na ções, os go ver nos pre ci sem,
cada vez me nos, re cor rer aos ins tru men tos de des -
tru i ção hu ma na.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Jú ni or) –

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

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar
o meu pro nun ci a men to pro pri a men te dito, co mun gar
com as pa la vras do Se na dor Edu ar do Su plicy com re -
la ção aos ris cos que o mun do cor re com uma pos sí -
vel in va são do Ira que pe los Esta dos Uni dos. De ve -
mos nos pre o cu par com essa gra ve si tu a ção, e a
ONU tem que en vi dar to dos os es for ços no sen ti do de 
evi tar a ca tás tro fe que re pre sen ta rá tal ata que. O
mun do in te i ro tem que se pre o cu par com essa ame a -
ça à paz mun di al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço tam -
bém al guns co men tá ri os so bre as pa la vras do Se na -
dor Edu ar do Su plicy com re la ção à ele i ção pre si den -
ci al no se gun do tur no. 

Mes mo an tes do iní cio do pro ces so ele i to ral e
da de fi ni ção dos can di da tos, eu já de mons tra va o
meu in te res se de vo tar em Luiz Iná cio Lula da Sil va. E
tive o pra zer de fazê-lo no pri me i ro tur no das ele i ções, 
anun ci an do a Go iás e ao Bra sil o meu voto. Assim
tam bém o fi ze ram o Se na dor Ma u ro Mi ran da e mu i tos 
pe e me de bis tas de Go iás. Os três Se na do res go i a nos
irão apo i ar Lula, de cor po e alma, no se gun do tur no,
e, hoje, mem bros do Par ti do de todo o Esta do es ta rão 
re u ni dos para de ci dir se o apo io a Lula será uma una -
ni mi da de. Entre tan to, a mi nha po si ção pes so al já está 
to ma da, e que ro crer que tam bém a dos Se na do res
Ma u ro Mi ran da e Iris Re zen de. Va mos ou vir os De pu -
ta dos Fe de ra is e Esta du a is ele i tos e os pre fe i tos –
são cer ca de 80 no Esta do de Go iás –, mas a nos sa
in ten ção é de um apo io ma ci ço do PMDB go i a no à
can di da tu ra de Lula.

To dos so nha mos com um cho que éti co nes te
País, com a mo ra li za ção pú bli ca, com o fim da cor rup -
ção. To dos so nha mos com no vos ru mos para o povo
bra si le i ro. E sa be mos que Lula está de vi da men te pre -
pa ra do, equi li bra do para dar esse cho que éti co de
que tan to o Bra sil pre ci sa e pelo qual tan to cla ma o
povo.

Após o se gun do tur no das ele i ções, fa rei um
pro nun ci a men to so bre a ele i ção em Go iás, para que
o Bra sil tome co nhe ci men to de como foi fe i ta a cam -
pa nha ele i to ral no meu Esta do.

Hoje, que ro di zer da ne ces si da de im pe ri o sa que 
o Se na do da Re pú bli ca tem de fa zer as re for mas que
o povo bra si le i ro an se ia e de que o Bra sil pre ci sa,
como, por exem plo, a re for ma po lí ti ca. Pre ci sa mos
dis cu tir ur gen te men te a ques tão da fi de li da de par ti -
dá ria. Como dis se, fa rei um pro nun ci a men to à Na ção
so bre as ele i ções em Go iás, mas como es tou fa lan do
so bre fi de li da de par ti dá ria, an te ci po-me e en fa ti zo
que o meu co or de na dor fi nan ce i ro de cam pa nha, pre -
fe i to de uma das prin ci pa is ci da des de Go iás, a 15
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dias das ele i ções ade riu ao Go ver na dor re e le i to.
Então, ima gi nem o que mais acon te ceu em meu Esta -
do. Por tan to, a fi de li da de par ti dá ria é im por tan tís si -
ma. Há que se pa rar com o abu so por par te de mu i tos
po lí ti cos que ade rem, com a ma i or fa ci li da de, a ou tros 
par ti dos, in clu si ve na reta fi nal da cam pa nha, como o
caso que aca bei de men ci o nar. A re for ma po lí ti ca pre -
ci sa dis cu tir a fi de li da de par ti dá ria, o voto fa cul ta ti vo,
o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha e o voto dis tri -
tal. Enfim, são te mas im por tan tís si mos que pre ci sam
ser de fi ni dos na pró xi ma re for ma po lí ti ca. 

Qu an to à re for ma tri bu tá ria, que ro crer que o
povo bra si le i ro não está mais su por tan do tan tos im -
pos tos, uma car ga tri bu tá ria pe sa dís si ma, além dos
en car gos so ci a is, que tam bém são one ro sos. Isso
está ini bin do a ge ra ção de em pre gos e o au men to da
pro du ção em nos so País.

Se não fi zer mos a re for ma tri bu tá ria, o Con gres -
so Na ci o nal e o pró prio Po der Exe cu ti vo se rão co bra -
dos no fu tu ro. É ló gi co que me re fi ro ao Po der Exe cu ti -
vo, por que de nada adi an ta à Câ ma ra dos De pu ta dos
e ao Se na do Fe de ral fa zer a re for ma tri bu tá ria se não
hou ver a von ta de po lí ti ca do Exe cu ti vo, pois tudo de -
pen de da san ção pre si den ci al.

Mas, na cam pa nha po lí ti ca, per ce bi – aliás eu já
vi nha de fen den do esta idéia há mu i to tem po – que a
re for ma tri bu tá ria é im pres cin dí vel. Só as sim ha ve rá a 
ge ra ção de em pre gos, o au men to da pro du ção e, au -
to ma ti ca men te, das ex por ta ções e da ge ra ção de ri -
que zas no nos so Bra sil.

Na re for ma po lí ti ca, um tema a ser tra ta do é o
tem po des ti na do, na te le vi são, aos can di da tos não só
ao Go ver no Fe de ral, mas ao Se na do, e mes mo aos
car gos pro por ci o na is. 

Tam bém con si de ro a re for ma pre vi den ciá ria im -
por tan tís si ma. Não po de mos con ti nu ar com esse sa -
lá rio mí ni mo mi se rá vel quan do sa be mos que, ao
mes mo tem po, há apo sen ta do ri as mi li o ná ri as de
ex-go ver na do res. Essa si tu a ção pre ci sa ser re vis ta e,
pos si vel men te, será dis cu ti da na oca sião da re for ma
pre vi den ciá ria. Cer ta men te en con tra re mos as so lu -
ções que a si tu a ção re quer.

Men ci o nei as apo sen ta do ri as mi li o ná ri as.
Ontem mes mo eu as sis ti, pela se gun da vez, ao fil me
Ci da de de Deus, ba se a do em fa tos re a is nas fa ve las
do nos so País. Fi quei no va men te as sus ta do com
essa si tu a ção de po bre za, de mi sé ria, de fome, do cri -
me or ga ni za do, do trá fi co de dro gas, da par ti ci pa ção
de cri an ças em cri mes he di on dos. 

Por tan to, é mu i to im por tan te para o Bra sil a re -
for ma po lí ti ca, a re for ma pre vi den ciá ria, a re for ma tri -

bu tá ria e ou tras que es tão a exi gir de to dos uma re fle -
xão e um es for ço mu i to gran de para que elas se jam
re al men te efe tu a das em nos so País.

Espe ro que o pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca
pos sa ter von ta de po lí ti ca e aju de as duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, a Câ ma ra Fe de ral e o Se na do
da Re pú bli ca, a im ple men tar es sas re for mas tão im -
por tan tes e ne ces sá ri as para o nos so País e para o
povo bra si le i ro.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Qu e -
ro con ce der o apar te, com mu i to pra zer, ao ilus trís si -
mo Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, a pri me i ra ma ni fes ta ção que faço nes -
ta Casa é so bre o seu gran de de sem pe nho na dis pu ta 
pelo Go ver no do Esta do, mal gra do as di fi cul da des
que ti ve mos de pres sões po lí ti cas, de di fi cul da de de
tem po de te le vi são – como V. Exª co lo cou –, da es tru -
tu ra do po der se gu ran do um ple i to de mo crá ti co den -
tro do nos so Esta do. V. Exª se por tou como um ver da -
de i ro es ta dis ta na con du ção des se ple i to em Go iás. O 
re sul ta do foi-lhe ad ver so, mas já bro ta em seu pro -
nun ci a men to, de i xan do de lado as má go as, o ran cor,
os res sen ti men tos, um novo ca mi nhar. Pri me i ra men -
te, no sen ti do de uma de fi ni ção po lí ti ca para o nos so
Esta do de Go iás, em re la ção ao nos so Par ti do, o
PMDB, o qual V. Exª tan to lu tou para mo di fi car e mo -
der ni zar. V. Exª es ta va co ber to de ra zão. O PMDB de
Go iás hoje, ao que tudo in di ca, apóia a can di da tu ra
Lula. Iris Re zen de, Ma gui to Vi le la e eu, que já me ha -
via de fi ni do des de o pri me i ro tur no, es ta mos fa vo rá -
ve is à can di da tu ra Lula. Como V. Exª dis se, é pre ci so
dar um cho que éti co nes te País, en con trar um novo
ca mi nho para aca bar com as dis tor ções tão gran des
que exis tem hoje. V. Exª co lo cou mu i to bem a ques tão
le van ta da no fil me Ci da de de Deus e as di fi cul da des
por que pas sa mos hoje. Tam bém es tou para fa zer um
dis cur so, nes ta Casa, so bre a de fi ni ção des sa po lí ti ca 
dos can di da tos à pre si dên cia da Re pú bli ca com re la -
ção à qua li da de de vida das nos sas ci da des, tão bem
re tra ta da no fil me Ci da de de Deus. Essa si tu a ção
tam bém é fru to da de sor ga ni za ção das nos sas ci da -
des, que aca bam por in du zir nos sas cri an ças à mar gi -
na li da de e à vi o lên cia. Pa ra be ni zo V. Exª por vi rar a
pá gi na das ele i ções de Go iás, bus can do, pa ra le la -
men te, no vos co nhe ci men tos, novo mús cu lo para o
seu vi gor po lí ti co, aju dan do este País a se trans for -
mar, a en con trar um novo ca mi nho. Pa ra béns pela
sua dis po si ção de luta, de de ter mi na ção e pelo seu
ide al de vida, sem pre den tro da éti ca, da se ri e da de,
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da de ter mi na ção. É as sim que V. Exª tem cons tru í do a 
sua his tó ria como po lí ti co, além de re pre sen tar tão
bem o Esta do de Go iás aqui no Con gres so Na ci o nal.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço-lhe pelo apar te que en ri que ce o meu pro nun ci a -
men to. Men ci o no ain da o de sem pe nho fan tás ti co que
V. Exª tem tido como Se na dor da Re pú bli ca.

Vol tan do um pou co ao apo io a Lula, que ro de i -
xar bem re gis tra do aqui nos Ana is da Casa que,
quan do ter mi nou o 1º tur no em Go iâ nia, no dia se -
guin te, às 7 ho ras da ma nhã, eu anun ci a va o meu
apo io ao can di da to Pe dro Wil son, do PT, à pre fe i tu ra
de Go iâ nia. E o fiz sem con ver sar com ele, sem pe dir
um car go, sem fa zer qual quer tipo de bar ga nha, por -
que não sou po lí ti co des sa na tu re za. Da mes ma for -
ma, es tou de cla ran do meu apo io a Lula sem se quer
ter fa la do com ele. Nem sei se ele quer o meu apo io, o
meu voto. Já vo tei nele no pri me i ro tur no e vou apo -
iá-lo tam bém no se gun do tur no, in de pen den te men te
de ter con ver sa do com ele. Não que ro nada a não ser
o bem do Bra sil, o bem do povo bra si le i ro. A mim in te -
res sa no vos ca mi nhos para este País, a re du ção das
de si gual da des so ci a is, o fim da fome, da mi sé ria ab -
so lu ta que exis te hoje nos bol sões de po bre za, nas fa -
ve las. O que in te res sa para mim é uma me lhor dis tri -
bu i ção de ren da, é tudo aqui lo que o Lula e o PT têm
de fen di do, pon tos nos qua is tam bém acre di to.

O meu apo io é es pon tâ neo, pa trió ti co, de um
bra si le i ro que so nha re al men te com um País me lhor,
com mais opor tu ni da des para to dos. Enfim, é esse o
meu de se jo.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te à ilus trís si ma Se na do ra He lo í sa He le -
na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ma gui to, sa ú do V. Exª pelo pro nun ci a men to. Já
sa bía mos do apo io do Se na dor Ma u ro Mi ran da e do
de V. Exª. Te nho cer te za de que os com pa nhe i ros que
com põem o Par ti do dos Tra ba lha do res de Go iás - Pe -
dro Wil son, Ma ri na -, to dos que co la bo ra ram com a
can di da tu ra da nos sa com pa nhe i ra ao Go ver no do
Esta do, es tão fe li zes com a vin da, ao nos so pa lan -
que, do gru po que se ar ti cu la em tor no do três Se na -
do res. Espe ro que tan to V. Exª, quan to os Se na do res
Ma u ro Mi ran da e Iris Re zen de pos sam es tar jun tos
co nos co nes se se gun do tur no. V. Exª me con tou algo
in te res san te – sei que não vai tra tar ain da do de ba te
es pe cí fi co da ele i ção de Go iás -: que o can di da to do
PSDB de seu Esta do não foi a ne nhum de ba te, do

mes mo je i to que Fer nan do Hen ri que tam bém não
com pa re ceu a ne nhum. No en tan to, ago ra, numa ar ti -
cu la ção tí pi ca de far sa ele i to ral, o trun fo, o pen du ri ca -
lho que o can di da to do Go ver no, José Ser ra, o “ser ra
elé tri ca”, está o tem po todo co lo can do, como se fos se 
algo gi gan tes co, gran di o so, é a cha ma da para o de -
ba te. Tra ta-se jus ta men te de al guém que, como V. Exª 
sabe, nun ca teve a co ra gem de es tar aqui no ple ná rio
par ti ci pan do de de ba te al gum, por que, quan do vol tou
a exer cer o car go de Se na dor, nun ca es te ve aqui no
ple ná rio, nun ca pro mo veu ne nhum de ba te qua li fi ca -
do, nun ca en trou em ne nhu ma dis pu ta, nem so bre a
sa ú de, nem so bre ne nhum tema que fos se im por tan -
te e re le van te para a na ção bra si le i ra. Por tan to, es ta -
mos fe li zes com a pre sen ça de V. Exªs, que es tão,
com cer te za, ani ma dís si mos para o se gun do tur no.
Sa be mos que não será uma ele i ção fá cil. Esta va, há
pou co, con ver san do com o Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, que di zia que, ma te ma ti ca men te, é im pos sí vel 
ha ver uma re vi ra vol ta. Mas sa be mos como são ca pa -
zes de fa zer qual quer co i sa. Não sou am bi en ta lis ta
como mi nha que ri da Se na do ra Ma ri na, mas sa be mos 
o que uma ser ra elé tri ca pode fa zer di an te de qual -
quer ár vo re fron do sa que apa re ce na sua fren te. Mas,
mes mo as sim, so mos so bre vi ven tes e, com cer te za,
ga nha re mos essa ele i ção não por va i da de do Lula, do 
PT ou de qual quer Par ti do ou per so na li da de que nos
apói am, mas com cer te za por que é me lhor para o
nos so que ri do Bra sil. Por tan to, ma ni fes to a nos sa ale -
gria pelo apo io para que pos sa mos re al men te mu dar
este País.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to o apar te à aguer ri da e bri lhan te Se na dor
He lo i sa He le na. 

Os tu ca nos – e lá em Ala go as tem tu ca nos - são
bi cu dos, pa pu dos, gos tam de fa zer esse tipo de de sa -
fio, mas, na re a li da de, não con se guem jus ti fi car nos
de ba tes a dí vi da do Bra sil que sal tou de R$60 bi lhões
para R$700 bi lhões. Pen so que Lula deve exi gir, nos
de ba tes, esta ex pli ca ção de José Ser ra, que tam bém
é eco no mis ta: como o Bra sil, em 500 anos, acu mu lou
uma dí vi da de R$60 bi lhões e eles, em 8 anos, con se -
gui ram ele vá-la para R$700 bi lhões?! Essa é uma
per gun ta que Lula de ve ria fa zer a ele no de ba te, as -
sim como a res pe i to do au men to da fome e da po bre -
za e dos 50 mi lhões de bra si le i ros que vi vem, hoje,
aba i xo da li nha de po bre za.

Eu gos ta ria que o tu ca no de Go iás ti ves se ido a
pelo me nos um de ba te, mas ele não foi. Fu giu de to -
dos, não com pa re ceu a ne nhum dos seis de ba tes
pro mo vi dos na te le vi são, na Rá dio K – que in clu si ve
foi fe cha da – e tam bém na Arqui di o ce se de Go iâ nia,
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onde tam bém não com pa re ceu, ale gan do que de ba te 
é ba i xa ria. 

So bre Go iás fa rei um pro nun ci a men to à par te
tão logo seja pos sí vel.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na do ra He lo i sa He le na, o apar te que 
mu i to en ri que ce o meu pro nun ci a men to.

Con ce do o apar te ao ilus tre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, com mu i to pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, tam bém cum pri men to V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to e pelo seu de sem pe nho
nes ta cam pa nha; um de sem pe nho de es to fo éti co, de
es to fo mo ral, um de sem pe nho ele va do, que pro cu rou, 
com a sua ex po si ção ao ele i to ra do de Go iás, ele var o
ní vel de cul tu ra po lí ti ca, por meio do de ba te fran co, da 
de cla ra ção sé ria e ho nes ta. V. Exª, efe ti va men te, me -
re ce o nos so cum pri men to e o nos so re co nhe ci men to 
de fra ter ni da de por essa po si ção em fa vor de Lula,
nos so can di da to à Pre si dên cia, o que con fir ma a tra -
di ção do gru po po lí ti co a que V. Exª per ten ce, jun ta -
men te com o Se na dor Ma u ro Mi ran da e o Se na dor
Íris Re zen de. São com pro mis sos que vêm de lon ga
data, em re la ção à jus ti ça so ci al, ao pro je to de eli mi -
nar es sas de si gual da des gri tan tes que o Bra sil apre -
sen ta, com pro mis sos com o pro gres so, com a res ta u -
ra ção ple na da so be ra nia na ci o nal. O gru po de Go iás
a que V. Exª per ten ce e do qual é um dos Lí de res tem
essa tra di ção, o que faz com que res pe i te mos de há
mu i to o de sem pe nho de V. Exª e dos seus com pa nhe -
i ros na lide po lí ti ca do País. Isso nos en che de ale gria, 
sa tis fa ção e ani ma ção. V. Exª con ti nu a rá aqui, com
sua pa la vra sá bia, pa trió ti ca e éti ca, co la bo ran do com 
o Se na do Fe de ral. No en tan to, não po de ria de i xar de
tam bém cum pri men tá-lo pelo de sem pe nho du ran te
essa úl ti ma cam pa nha no Esta do de Go iás e que
trou xe V. Exª mais ele va do no con ce i to que já des fru -
ta va pe ran te os seus co le gas nes ta Casa. Meus cum -
pri men tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to o apar te a V. Exª, Se na dor con sa gra do,
po lí ti co res pe i ta do em todo o Bra sil, jus ta men te pe las
suas po si ções pa trió ti cas, de ho mem ide a lis ta, que,
re al men te, ao lon go de sua vida, tem de fen di do os in -
te res ses do Bra sil e do povo bra si le i ro. 

Sr. Pre si den te, en cer ro o meu pro nun ci a men to,
in sis tin do que esta Casa, em con jun to com a Câ ma ra
Fe de ral, pre ci sa im pri mir a ve lo ci da de que o Bra sil
está a re que rer para as re for mas já ci ta das – as Re -

for mas Po lí ti ca, Tri bu tá ria, Pre vi den ciá ria, en fim, to -
das as re for mas –, ca pa zes de fa zer com que o País
en con tre no vos ca mi nhos para o povo bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Anto nio Car los Jú ni or, de i xa a ca de -
i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to
opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to para usar a pa la vra na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te, por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des, por vin te
mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vá ri os
Se nho res Par la men ta res, nos dias de on tem e de
hoje, fi ze ram aná li ses das ele i ções que es tão ain da
trans cor ren do nes te País. 

Asso mo à tri bu na não para fa zer uma aná li se
apro fun da da do as sun to, por que me pa re ce que te -
mos de acom pa nhar o de sen ro lar des sas ele i ções
que, em mu i tos Esta dos, como o Rio Gran de do Sul,
ain da terá con ti nu i da de num se gun do tur no, no pró xi -
mo dia 27. Pre ten do, em ou tras opor tu ni da des, fa zer
uma aná li se mais cri te ri o sa, mas nes te mo men to
que ro fa zer ape nas al guns re gis tros.

Nos sa Na ção pro mo veu nes te fi nal de se ma na a 
ma i or ele i ção de sua his tó ria. Mais de 115 mi lhões de
ele i to res e ele i to ras ma ni fes ta ram li vre men te seu di -
re i to de es co lha em 5.658 Mu ni cí pi os e 25 pa í ses.

O povo bra si le i ro es co lheu seus re pre sen tan tes
den tre de ze no ve mil can di da tos que ple i te a vam car -
gos ele ti vos para as Assem bléi as Le gis la ti vas, Con -
gres so Na ci o nal, Go ver nos dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral e a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Co nhe ce re mos 
a de ci são fi nal do ele i to ra do bra si le i ro da qui a 18 dias, 
com a re a li za ção de se gun do tur no para a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca e para vá ri os go ver nos de Esta dos.
Mas já te mos mu i to a co me mo rar.
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Ain da no pri me i ro tur no das ele i ções, o povo
bra si le i ro mos trou sua in sa tis fa ção com os atu a is do -
nos do po der. Expli ci tou seu de se jo de mu dan ça, de
re no va ção, apos tan do nos pro je tos de mo crá ti cos e
po pu la res, nas pro pos tas que pri mam pela in clu são,
par ti ci pa ção e jus ti ça so ci al. Nos so povo de po si tou
suas es pe ran ças  nas pro pos tas que se con tra põem
ao pro je to ne o li be ral, glo ba li zan te e ex clu den te, de -
fen di do por vá ri os po lí ti cos, es pe ci al men te pe los fiéis
es cu de i ros do Go ver no Fe de ral.

A Opo si ção saiu for ta le ci da das ur nas. Dos doze 
Go ver na do res ele i tos, sete são de Par ti dos que se
opõem ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Dois de les são do nos so Par ti do dos Tra ba lha do res:
os go ver na do res ele i tos do Acre, nos so com pa nhe i ro
Jor ge Vi a na, e do Pi a uí, o com pa nhe i ro Wel ling ton
Dias. A am bos nos sos cum pri men tos e vo tos de su -
ces so na li de ran ça de seus Esta dos.

Acre di ta mos que ou tros tan tos do Par ti do dos Tra -
ba lha do res tam bém se so ma rão a es ses Go ver na do res 
para im ple men tar uma po lí ti ca ali cer ça da nos prin cí pi os 
que se rão de fen di dos pelo pró xi mo Pre si den te da Re -
pú bli ca, que será Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Com pa nhe i ros e com pa nhe i ras do PT dis pu ta -
rão ain da o se gun do tur no para os Go ver nos de São
Pa u lo, do Ama pá, do Ce a rá, do Dis tri to Fe de ral, do
Mato Gros so do Sul, do Pará, de Ser gi pe, e do meu
Esta do, o Rio Gran de do Sul. Não te nham dú vi da de
que es ta re mos tra ba lhan do com em pe nho pela ele i -
ção de cada um e de cada uma.

Nos so Par ti do dos Tra ba lha do res terá a ma i or
ban ca da da Câ ma ra Fe de ral e uma das ma i o res do
Se na do Fe de ral, pas san do de cin qüen ta e oito para,
pelo me nos, no ven ta e um De pu ta dos e De pu ta das e
de oito para ca tor ze Se na do res e Se na do ras.

Sr. Pre si den te, os re sul ta dos ob ti dos no Rio
Gran de do Sul me re cem, de nos sa par te, um re gis tro
es pe ci al. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, man ti ve mos
nos sa re pre sen ta ção de oito Par la men ta res do PT,
sen do seis ho mens e duas mu lhe res, além de um De -
pu ta do do PSB. Na Assem bléia Le gis la ti va, per ma ne -
ce mos com a ma i or ban ca da, am pli a mos nos sos re -
pre sen tan tes de onze para tre ze. No cam po po pu lar,
con ta re mos ain da com dois De pu ta dos Esta du a is do
PSB e uma bri lhan te De pu ta da re e le i ta Jus sa ra Cony, 
do PCdoB. Para o Se na do, man ti ve mos uma das va -
gas para o Par ti do dos Tra ba lha do res.

De ve mos des ta car, no en tan to, a pe cu li a ri da de
da dis pu ta para o Go ver no do Esta do do Rio Gran de
do Sul, que será con cre ti za da no se gun do tur no. No
Rio Gran de, ti ve mos, nes ta cam pa nha, a par ti ci pa ção 
de 12 can di da tos para o Go ver no do Esta do. To das as 

aná li ses po lí ti cas apon ta vam a po la ri za ção en tre o
nos so can di da to da Fren te Po pu lar, Tar so Gen ro, e o
ex-Go ver na dor ne o li be ral Antô nio Brit to. Brit to foi der -
ro ta do. A po lí ti ca do atra so, da pri va ti za ção dos se to -
res es tra té gi cos, da de mis são de pro fes so res e po li ci -
a is, do pri vi lé gio das mul ti na ci o na is em de tri men to de
nos sa ma triz pro du ti va, da nos sa agro pe cuá ria foi
des mas ca ra da e re pu di a da pelo Go ver no ga ú cho.

Po rém, ao lon go da cam pa nha, fi cou cla ro que a 
es tra té gia uti li za da pela Opo si ção, pe los ne o li be ra is,
pela opo si ção ao nos so Go ver no no Rio Gran de ia
além de uma ou de duas can di da tu ras. Uns se ex pu -
nham, ou tros se ca mu fla vam, ou tros agre di am, ou tros 
fa la vam com voz man sa. Po rém, na re a li da de, to dos
os pa lan ques ne o li be ra is, iden ti fi ca dos com o pro je to
FHC, ti nham um mes mo ob je ti vo: ten tar des qua li fi car
o nos so pro je to, o nos so Go ver no, no Esta do do Rio
Gran de do Sul, e fa zer com que o nos so Esta do re tro -
ce des se à po lí ti ca an te ri or ao nos so Go ver no.

Ou tro as pec to que tam bém está evi den te no Rio 
Gran de é o com pro me ti men to de par te da gran de im -
pren sa ga ú cha a ser vi ço do pro je to e dos can di da tos
con ser va do res.

Te re mos se gun do tur no no Rio Gran de. O povo
e a mi li tân cia con ti nu am aten tos, par ti ci pan do e mo bi -
li zan do. O con fron to de dois pro je tos tor na-se cada
vez mais cla ro, mas, ao mes mo tem po, evi den ci am-se 
as pec tos, da dos e nú me ros que, cer ta men te, se rão
de ci si vos para o re sul ta do na ele i ção do nos so Esta -
do ga ú cho.

A pro pos ta de Ger ma no Ri got to – que está con -
cor ren do com a do nos so can di da to –, Lí der de FHC,
apo i a da por to dos os seg men tos con ser va do res, du -
ran te al gum tem po dis far ça da, mos tran do-se di fe ren -
te, en car na ago ra o seu ver da de i ro pa pel no con fron -
to de pro pos tas. Ele é ne o li be ral, de fen sor de FHC e
to tal men te ali nha do e apo i a dor do des mon te do Esta -
do por Brit to. Ri got to se mos tra di fe ren te, mas, na re a -
li da de, é igual.

Te re mos, as sim, no Rio Gran de, a con tra po si -
ção de dois pro je tos po lí ti cos to tal men te an ta gô ni cos. 
Um re pre sen ta o con ti nu ís mo da po lí ti ca FHC, o atra -
so; o ou tro, o avan ço das con quis tas so ci a is, po pu la -
res e par ti ci pa ti vas, al can ça das nes tes úl ti mos anos
de luta de mo crá ti ca tra va da pelo povo ga ú cho.

Acre di to que não ha ve rá re tro ces so. Nos so
Esta do pas sa por um mo men to de afir ma ção da he -
ge mo nia po pu lar para apro fun dar um pro je to so li dá rio 
e de mo crá ti co que teve iní cio com o atu al Go ver na -
dor, Olí vio Du tra. Em sua ges tão, o Go ver no do Rio
Gran de do Sul tem dado exem plo para todo mun do de 
como é pos sí vel im ple men tar uma po lí ti ca de de sen -
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vol vi men to eco nô mi co sem per der de vis ta o hu ma -
nis mo e as pri o ri da des so ci a is.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES  (Blo co/PT – RS)
– Com mu i to pra zer, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – No -
bre Se na do ra, que ro cum pri men tar V. Exª. Embo ra
não te nha con se gui do – e por pou co não con se guiu –
a sua re con du ção a esta Casa, V. Exª teve um de sem -
pe nho bri lhan te nes ta ele i ção, como, aliás, sem pre foi
bri lhan te a sua con tri bu i ção no ple ná rio do Se na do
Fe de ral. V. Exª abor da te mas va ri a dos com mu i ta sa -
be do ria e mu i to pa tri o tis mo. Mas o que V. Exª aca ba
de di zer a res pe i to do con te ú do e do res pe i to, até in -
ter na ci o nal, do Go ver no pe tis ta do Rio Gran de do Sul
é de ex tre ma im por tân cia no jul ga men to do se gun do
tur no das ele i ções que te re mos. O mun do in te i ro olha
para esta ele i ção do Rio Gran de do Sul, para a vi tó ria
de Tar so Gen ro com um in te res se ex tre ma men te pro -
fun do e vivo. Ain da no dia  4 – e vou co men tar o as -
sun to da qui a pou co des ta tri bu na –, a Fo lha de S.
Pa u lo pu bli cou um ar ti go im por tan tís si mo do so ció lo -
go por tu guês Bo a ven tu ra de Sou sa San tos. Ele diz
que gos ta ria de ser bra si le i ro. Pede até des cul pas aos 
seus con ter râ ne os, aos seus con ci da dãos por tu gue -
ses, di zen do que gos ta ria de ser bra si le i ro nes te mo -
men to para po der vo tar em Lula e em Tar so Gen ro, no 
Rio Gran de do Sul, tal é o sig ni fi ca do, a im por tân cia
da po lí ti ca que vem sen do de sen vol vi da no Esta do de 
V. Exª, com a par ti ci pa ção, com a co la bo ra ção sem -
pre in te li gen te, viva e pre sen te de V. Exª. Qu e ro, por -
tan to, além de cum pri men tá-la pelo de sem pe nho bri -
lhan te na ele i ção, cum pri men tá-la pelo pro nun ci a -
men to que faz a res pe i to da po lí ti ca no seu Esta do.  

A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Rio Gran de do Sul, do pon to de vis ta da aná li -
se das con jun tu ras eco nô mi ca, so ci al e par ti ci pa ti va,
dá uma de mons tra ção cla ra e evi den te de for ta le ci -
men to de um pro je to que co me çou na ca pi tal do Esta -
do e vem se de sen vol ven do há mais de dez anos. Se -
gun do da dos es ta tís ti cos, a nos sa ca pi tal é re fe rên cia 
para o mun do no que con cer ne aos me no res ín di ces
de de sem pre go na re gião me tro po li ta na, me no res ín -
di ces na área da edu ca ção e re ce beu prê mi os na
área da sa ú de. 

No Rio Gran de, Srªs e Srs. Se na do res, cha ma -
mos o mun do quan do re a li za mos o I Fó rum So ci al
Mun di al; de po is, re a li za mos o se gun do. No pri me i ro,
hou ve a pre sen ça de mais de 25 mil pes so as do mun -

do in te i ro, que vi e ram dis cu tir a po lí ti ca glo ba li zan te, a 
po lí ti ca da fome, da mi sé ria, da ex plo ra ção, e um ou -
tro pro je to para todo o Pla ne ta. Este ano, apro xi ma da -
men te 100 mil pes so as do mun do in te i ro es ti ve ram
em Por to Ale gre, re a fir man do que é pos sí vel tra tar
um país com ci da da nia, com dig ni da de, com jus ti ça
so ci al e que a po lí ti ca eco nô mi ca não pode so bre -
por-se à po lí ti ca so ci al, que tem que ser hu ma na, que
tem que ser jus ta. E isso in co mo da mu i ta gen te, por -
que te mos hoje o Rio Gran de como o gran de la bo ra -
tó rio de um exem plo po si ti vo para se con tra por a essa 
po lí ti ca ne o li be ral. Mas sa i re mos vi to ri o sos. Lula será
Pre si den te do Bra sil e tra rá, te nho cer te za, do Rio
Gran de, gran des ins pi ra ções de pro gra mas, de pro je -
tos, de po lí ti cas pú bli cas em vá ri as áre as para co lo -
cá-las em prá ti ca em todo o Bra sil.

No Rio Gran de, lo gra mos re sul ta dos al ta men te
po si ti vos nos de sen vol vi men tos agrí co la, in dus tri al e
de no vas tec no lo gi as, ao mes mo tem po em que me -
lho ra mos a qua li da de de vida da po pu la ção. O Rio
Gran de é um dos Esta dos bra si le i ros que mais cres -
cem. De 1999 a 2001 – por tan to, no nos so Go ver no –, 
en quan to o País ob te ve um cres ci men to in dus tri al
mé dio de ape nas 1,7%, o Rio Gran de do Sul cres ceu
11,7%, sen do que, no go ver no an te ri or – como es ses
que es tão que ren do vol tar com uma nova per so na li -
da de, mas que são igua is –, en tre 1995 e 1998, o nos -
so Esta do teve um per cen tu al de de sen vol vi men to 
ne ga ti vo de 4,7%.

Após per ma ne cer es tag na do por qua tro anos,
por tan to, a par tir de 1999, quan do as su mi mos com
um pro je to po pu lar e de mo crá ti co, o Pro du to Inter no
Bru to ga ú cho vol tou a cres cer en tre 3,5% e 4,6% ao
ano, re gis tran do re ce i ta re cor de em ex por ta ções –
6,3 bi lhões de dó la res – e co lo can do o Esta do como o 
se gun do ma i or ex por ta dor do País. O PIB agro pe cuá -
rio ga ú cho, no pe río do de 1999 a 2001, foi de 23,8%,
en quan to que o de 1995 a 1998 fi cou em 4,3%; e, no
Bra sil, de 1995 a 1998, em 16,9%. Nos úl ti mos três
anos, foi re gis tra da, no nos so Esta do, a ma i or sa fra
dos úl ti mos tem pos, en tre 2000 e 2001, de 20 mi lhões 
de to ne la das de grãos.

Te mos a Uni ver si da de Pú bli ca Esta du al, a
UERGS; os me lho res ín di ces de al fa be ti za ção do
País e, nes tes três úl ti mos anos, 140 mil jo vens e
adul tos fo ram al fa be ti za dos.Te mos as me lho res ta xas 
de es co la ri da de e cin co pro je tos pre mi a dos na área
de sa ú de como as me lho res ex pe riên ci as bra si le i ras:
o Mu ni ci pa li za ção So li dá ria; o Sa ú de So li dá ria; a
Rede Ga ú cha de Infor ma ção em Sa ú de; o Seg men to
e Ava li a ção da Re for ma Psi quiá tri ca do Hos pi tal São
Pe dro e o Pro je to Mo rar São Pe dro Ci da dão – isso só
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para des ta car al gu mas ini ci a ti vas exi to sas –, sem fa -
lar no re pas se de re cur sos que se de mo cra ti zou.
Hoje, os 497 Mu ni cí pi os do Rio Gran de do Sul re ce -
bem ver bas da sa ú de, o que to ta li za mais de 10% da
re ce i ta lí qui da apli ca da no se tor.

O Rio Gran de do Sul é o Esta do que mais in ves -
te em edu ca ção por alu no, se gun do cál cu los da pró -
pria Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.

O Go ver no De mo crá ti co e Po pu lar do meu Esta -
do fre ou o pro ces so de pri va ti za ção co lo ca do em an -
da men to pelo Go ver no an te ri or, for ta le cen do as em -
pre sas pú bli cas e ne las in ves tin do. O pro je to de pri va -
ti za ção do Ban ri sul já es ta va na Assem bléia Le gis la ti -
va, mas foi re ti ra do e, hoje, o ban co está for ta le ci do e
ocu pa o pri me i ro lu gar en tre os ban cos es ta du a is que
mais fo men to ofe re cem à pe que na e mé dia em pre sa,
à agri cul tu ra, prin ci pal men te a fa mi li ar, e ao sis te ma
co o pe ra ti vo. Isso foi fe i to, lo gi ca men te, em par ce ria
com a so ci e da de ga ú cha.

No Rio Gran de do Sul, mi lha res e mi lha res de
pes so as dis cu tem o Orça men to Pú bli co. Com o or ça -
men to par ti ci pa ti vo, o povo de ci de o que é pri o ri tá rio e 
em que o Go ver no deve in ves tir. A von ta de po pu lar,
em nos so Esta do, é so be ra na.

Des sa for ma, Srªs e Srs. Se na do res, o povo ga -
ú cho de ci di rá, no pró xi mo dia 27, bem mais do que o
nome de seu pró xi mo Go ver na dor, mas o pro je to que
de se ja para o nos so Esta do, con tri bu in do para a
cons tru ção do gran de pac to na ci o nal que fa re mos
com a vi tó ria de Luiz Iná cio Lula da Sil va como Pre si -
den te des te País.

De mi nha par te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta rei
em pe nha da como nun ca na ele i ção de Tar so Gen ro
como Go ver na dor do Rio Gran de do Sul e de Lula
como Pre si den te do Bra sil! Não po de ria ser di fe ren te.
Para nós, as ur nas mos tra ram o acer to da po lí ti ca sé -
ria, éti ca, com pro mis sa da e atu an te que de sen vol ve -
mos, nos úl ti mos anos, no Se na do Fe de ral.

Se na dor Sa tur ni no, quan to à ho me na gem que V.
Exª me pres tou em seu apar te, lem bro que ape sar de,
in fe liz men te, não ter con se gui do re no var o meu man -
da to, me re ci a con fi an ça de 2.018.322 ele i to res – re ce -
bi 800 mil vo tos a mais do que no ple i to de 1994. Por -
tan to, sin to-me ple na men te va lo ri za da e con si de ro re -
co nhe ci do o meu tra ba lho em de fe sa do Rio Gran de,
da so be ra nia na ci o nal, da nos sa clas se tra ba lha do ra,
dos nos sos apo sen ta dos, dos tra ba lha do res em edu -
ca ção e do mo vi men to sin di cal des te País, que vem
sen do pro fun da men te avil ta do. Hon rei com dig ni da de
e éti ca o man da to que o povo do Rio Gran de me deu
quan do me fez a pri me i ra Se na do ra ga ú cha.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na do ra Emi lia Fer nan des?

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Ouço V. Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Ca rís si ma
Se na do ra Emi lia Fer nan des, acom pa nhei com mu i ta
aten ção o seu tra ba lho e a sua cam pa nha no Rio
Gran de do Sul, e ob ser vo que a Ban ca da do Rio
Gran de do Sul nes ta Casa é da me lhor qua li da de, da
me lhor es tir pe, for ma da por V. Exª e pe los Se na do res
José Fo ga ça e Pe dro Si mon. Vi o seu cres ci men to e
sen ti-me en tu si as ma do quan do V. Exª, com mu i to
afin co, dis cor dou da im plan ta ção da Ford no Rio
Gran de do Sul, trans fe rin do os va lo res cor res pon den -
tes a esse pro je to para a mi cro e pe que na agri cul tu ra,
o que trou xe um re sul ta do fan tás ti co para seu Esta do.
O di nhe i ro que se ria en ca mi nha do para esse fim foi
co lo ca do nas mãos das pe que nas em pre sas na ci o -
na is, ge ran do tra ba lho e mu i to mais ren da do que se
essa mul ti na ci o nal lá se ins ta las se – na ver da de, ela
trou xe pre ju í zo para nos so País, le van do à fa lên cia
mais de 334 em pre sas ca das tra das e re gis tra das.
Hoje, a Abe dif – Asso ci a ção dos ex-Dis tri bu i do res
Ford - é ma i or do que a rede atu al. Qu e ro, por tan to,
pa ra be ni zá-la pelo seu tra ba lho, pela sua atu a ção e
pela sua pre sen ça em to das as dis cus sões, prin ci pal -
men te nas Co mis sões. O Rio Gran de do Sul está, re -
al men te, de pa ra béns! Ao en se jo, tam bém den tro da
sua pre vi são do su ces so de Lula, te nho cer te za de
que V. Exª será con tem pla da com um car go no Go ver -
no Fe de ral. Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor.

A nos sa luta, no Rio Gran de do Sul é, sem dú vi -
da, de pro je tos e isso está, ago ra, mu i to cla ro com o
pro je to que tra ta des sa sub mis são aos in te res ses in -
ter na ci o na is, co lo ca dos aci ma dos da nos sa ma triz
pro du ti va, dos nos sos em pre sá ri os e da pro du ção na -
ci o nal. 

Nós re ver te mos esse qua dro. Não de mos os
440 mi lhões que a Ford exi gia para se ins ta lar no
Esta do, e, com o Ban ri sul for ta le ci do, pas sa mos, so -
men te para a agri cul tu ra, mais de R$1 bi lhão. Além
dis so, for ta le ce mos em pre sas, ga ran ti mos 35 mil em -
pre gos no se tor cal ça dis ta, de mos fo men to a co o pe -
ra ti vas e tam bém ao se tor mo ve le i ro, en tre ou tros tan -
tos se to res.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Pa ra béns
pela sua luta.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Por tan to, não fui re e le i ta para o Se na do, mas me
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con si de ro ple na men te re a li za da, por que foi ga ran ti da
uma vaga para o Par ti do dos Tra ba lha do res, para a
Fren te Po pu lar, e tam bém por que ob ti ve mais de 2 mi -
lhões de vo tos in di vi du a is, como sa be mos que são os
vo tos para esta Casa. Isso não é pou ca co i sa e sig ni fi -
ca que o Esta do do Rio Gran de do Sul re co nhe ce, no
meu tra ba lho, o meu com pro mis so.

Qu e ro agra de cer a cada um da que les ami gos,
ami gas e com pa nhe i ros, sim pa ti zan tes, pro fes so res
e mu lhe res que es ti ve ram co mi go nes sa ca mi nha da e 
trans mi tir a to dos um abra ço fra ter no e so li dá rio

Meus agra de ci men tos aos mais de dois mi lhões 
de pes so as que fo ram às ur nas no dia seis de ou tu bro 
e con fi a ram o seu voto a esta Se na do ra.

Infe liz men te, os vo tos que re ce bi não fo ram su fi -
ci en tes para me re con du zir ao Se na do, mas, des ta co, 
fo ram o bas tan te para me en cher de or gu lho e sa tis fa -
ção por ter ca mi nha do na di re ção cer ta, em pe nha da
em cons tru ir um Bra sil me lhor, mais jus to e so li dá rio.

Des ta co que não abri rei mão, em mo men to al -
gum, da mi nha vida, mas, como já dis se, con si de -
ro-me vi to ri o sa, por que es ta rá aqui, ocu pan do a mi -
nha ca de i ra, um bra vo e com ba ti vo lu ta dor do cam po
so ci al e po pu lar, que é o De pu ta do Pa u lo Paim. S. Exª
foi ele i to Se na dor pelo Par ti do dos Tra ba lha do res,
pela Fren te Po pu lar, e sin to-me ple na men te re pre -
sen ta da pela sua pre sen ça nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, que ro ain da
re gis trar a mi nha sa tis fa ção pelo avan ço da par ti ci pa -
ção das mu lhe res no pro ces so ele i to ral.

Eu, que tive sem pre uma luta cons tan te em de -
fe sa da par ti ci pa ção das mu lhe res, vejo o re sul ta do
das ur nas. Ha ve rá mais mu lhe res na Câ ma ra e no Se -
na do, sen do que, nes te, o PT for ma rá a ma i or Ban ca -
da fe mi ni na da sua his tó ria.

Hoje, três Se na do ras são do PT e, a par tir de
2003, se rão seis, numa Ban ca da de dez mu lhe res.

As com pa nhe i ras do PT – Ana Jú lia, do Pará;
Fá ti ma Cle i de, de Ron dô nia; Ide li Sal vat ti, de San ta
Ca ta ri na; Serys Slhes sa ren ko, do Mato Gros so, e Ma -
ri na Sil va, do Acre – vão so mar-se à de ter mi na ção da
com pa nhe i ra He lo í sa He le na e for ma rão a ban ca da
fe mi ni na, dig na, éti ca e com ba ti va do Par ti do dos Tra -
ba lha do res. A to das, nos so de se jo de sor te, su ces so
e afir ma ção na luta pela igual da de, jus ti ça so ci al e
Bra sil so be ra no.

Te nho cer te za de que o Rio Gran de do Sul,
Esta do de par ti ci pa ção po pu lar, que se afir ma no con -
tex to eco nô mi co e so ci al, com cres ci men to de ta xas
di fe ren ci a das al ta men te po si ti vos em re la ção à mé dia 
na ci o nal, sa be rá da im por tân cia de o Rio Gran de afir -

mar a re la ção do nos so pro je to jun to com o Lula, que
será o nos so Pre si den te do Bra sil, para con ti nu ar
avan çan do com Tar so Gen ro, nos so Go ver na dor.*

Sr. Pre si den te, peço ain da um mi nu to mais de to -
le rân cia por par te de V. Exª, por que, nes te mo men to, o
Rio Gran de do Sul, o Par ti do dos Tra ba lha do res e a
Fren te Po pu lar cho ram a mor te de um dos mais com ba -
ti vos lu ta do res da nos sa cam pa nha e da de Tar so Gen -
ro. Re fi ro-me ao co or de na dor e com pa nhe i ro José Edu -
ar do Utzig*, que fa le ceu nes ta ma dru ga da.

Encon tram-se em Por to Ale gre, Luiz Iná cio Lula
da Sil va, o nos so De pu ta do José Ge no í no, que vai ser o 
Go ver na dor de São Pa u lo, jun to com Tar so Gen ro, Mi -
guel Ros se to*, Olí vio Du tra e to dos os de ma is com pa -
nhe i ros, cho ran do a mor te do nos so com pa nhe i ro, co or -
de na dor exe cu ti vo da cam pa nha, José Edu ar do Utzig.

José Edu ar do Utzig foi ví ti ma de ata que car -
día co. De i xa sua es po sa, Ana Ca ro li na, e sua úni ca
fi lha, Eli sa, de oito anos. O PT, sem dú vi da, per de
uma gran de li de ran ça e um de di ca do e com pe ten te
mi li tan te.

José Edu ar do Utzig ti nha 42 anos e era so ció lo -
go, com pós-gra du a ção em Pla ne ja men to, nos Esta -
dos Uni dos. Na tu ral de uma ci da de do in te ri or do Rio
Gran de, Sel bach, foi lí der es tu dan til des ta ca do em
Pe lo tas, na Uni ver si da de de Pe lo tas, onde pre si diu o
Di re tó rio Cen tral de Estu dan tes da Uni ver si da de Fe -
de ral  e che gou a ser tam bém Pre si den te da União
Na ci o nal dos Estu dan tes – UNE.

Mais tar de, Uztig foi che fe de ga bi ne te do De pu -
ta do Fe de ral José Ge no í no, aqui em Bra sí lia, du ran te
oito anos; che fe de ga bi ne te de Tar so Gen ro, no seu
pri me i ro Go ver no da ca pi tal ga ú cha, e de po is foi Se -
cre tá rio Mu ni ci pal de Cap ta ção de Re cur sos e, até
2002, na se gun da Admi nis tra ção de Tar so, foi Se cre -
tá rio da Fa zen da de Por to Ale gre.

Qu e ro, des ta tri bu na, Sr. Pre si den te, pres tar
esta ho me na gem a esse gran de com pa nhe i ro do PT,
que foi co or de na dor exe cu ti vo da nos sa cam pa nha, e
trans mi tir aos seus fa mi li a res os nos sos mais sin ce -
ros pê sa mes.*

Que o sen ti men to que une José Ge no í no, Tar so
Gen ro, Olí vio Du tra, Mi guel Ros se to* e to dos os nos -
sos com pa nhe i ros lá em Por to Ale gre pos sa re per cu -
tir, tam bém nes ta Casa, como um eco de sa u da des e
de re co nhe ci men to.

Sr. Pre si den te, en ca mi nhei à Mesa voto de pro -
fun do pe sar, por que acre di to que to das as pes so as
que mor rem em com ba te de vem ser re ve ren ci a das
por esta.
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Que a lem bran ça, a com ba ti vi da de e a ca pa ci -
da de de luta dos com pa nhe i ros e com pa nhe i ras
como Cel so Da ni el, To ni nho do PT, Dor ce li na, Chi co
Men des, Mar ga ri da Alves e, ago ra, o nos so com pa -
nhe i ro Utzig se jam ins pi ra ção e mo ti vo de re do bra da
ener gia rumo à vi tó ria de Lula Pre si den te e dos nos -
sos com pa nhe i ros e com pa nhe i ras que es tão dis pu -
tan do o se gun do tur no em todo o Bra sil e, em es pe ci -
al, no Rio Gran de, com a vi tó ria do nos so Go ver na dor
Tar so Gen ro.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, peço a aten ção da Casa.

Este Ple ná rio, em ses são re a li za da no dia 7 de
agos to úl ti mo, por pro pos ta da Mesa e dos Lí de res,
re sol veu, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 2º do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, fun ci o nar de
acor do com o dis pos to no Re gi men to Co mum, ou
seja, só re u nir-se por con vo ca ção, uma vez que há
ele i ções ge ra is no cor ren te ano.

O pa rá gra fo úni co do art. 38 da nos sa Lei Inter -
na tam bém es ta be le ce que não será con si de ra da a
au sên cia do Se na dor nos ses sen ta dias an te ri o res às 
ele i ções ge ra is, de ter mi nan do que se apli que, no
caso, o art. 13.

Con si de ran do o dis pos to no §1º do art. 44-A do
Re gi men to Inter no, e ten do em vis ta que as ele i ções
ge ra is ain da não fo ram con clu í das, uma vez que ha -
ve rá se gun do tur no para os car gos de Pre si den te e
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e de Go ver na do res dos 
Esta do do  Ama pá, Ce a rá, Mato Gros so do Sul, Pará,
Pa ra í ba, Pa ra ná, Rio Gran de do Nor te, Rio Gran de do 
Sul, Ron dô nia, Ro ra i ma, San ta Ca ta ri na, São Pa u lo,
Ser gi pe e do Dis tri to Fe de ral, a Mesa e os Srs. Lí de -
res re sol ve ram que no pe río do de 10 a 27 do cor ren te
se jam re a li za das ses sões não-de li be ra ti vas. Ha ven -
do, con tu do, ne ces si da de de vo ta ção de ma té ria ur -
gen te, os Se na do res se rão con vo ca dos para ses são
de li be ra ti va com essa fi na li da de.*

Por tan to, não ha ve rá ses são de li be ra ti va, ou
seja, será ado ta do o mes mo cri té rio para as ele i ções
em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao Se na dor Edi -
son Lo bão.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não ha ve rá
Ordem do Dia, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em se -
gui da, pas sa re mos à Ordem do Dia.

Tem a pa la vra o Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta opor tu ni da de em
que as so mo à tri bu na, após as his tó ri cas ele i ções de 6
de ou tu bro, de se jo con sig nar nos Ana is a mi nha pro fun -
da gra ti dão ao povo do Ma ra nhão, que me re con du ziu
ao Se na do Fe de ral. Agra de ço não so men te aos
1.106.151 mu lhe res e ho mens que, de modo tão ex -
pres si vo, me con sa gra ram nas ur nas, mas tam bém aos
ad ver sá ri os que, no cor rer de toda a cam pa nha ele i to -
ral, res pe i ta ram-me e tra ta ram-me com dig ni da de.

A es sên cia de uma ele i ção é a opor tu ni da de
dada à po pu la ção para jul gar os que a re pre sen tam.
No Ma ra nhão, viu-se que o povo co nhe ce o tra ba lho
que te nho re a li za do em seu be ne fí cio e con fia que
mu i to mais pos so fa zer pelo meu Esta do e pelo Bra sil. 
Este é o meu ob je ti vo na vida pú bli ca.

Sr. Pre si den te, to dos nós es ta mos re tor nan do
de mais uma ba ta lha ele i to ral. Tra ze mos no es pí ri to, e 
não raro no pró prio cor po, as ci ca tri zes das lu tas tra -
va das no lar go cam po das dis pu tas e das idéi as. 

Como po lí ti cos que so mos, de di ca dos à vida pú -
bli ca, sa be mos quão gran des são as di fi cul da des
para nos ofe re cer mos ao jul ga men to po pu lar, o úni co
e de ci si vo juiz de como nos con du zi mos em nos sos
man da tos. 

Na nova le gis la tu ra que se apro xi ma, al guns dos 
que aqui se en con tram – aos qua is nos afe i ço a mos e
apren de mos a ad mi rar – não re tor na rão a esta Casa, 
e ou tros – igual men te bri lhan tes e pa tri o tas – vi rão a
ocu par os lu ga res nes sa al ter nân cia que sim bo li za a
be le za e a mag ni tu de do sis te ma de mo crá ti co. 

A cada ele i ção – que o po lí ti co im pul si o na como
re no va dor de for ças e idéi as – apren de mos mais um
pou co, mes mo aque les que há dé ca das, como eu, de -
vo ta ram suas vi das à re pre sen ta ção po pu lar. Vi ven ci -
a mos, num pro ces so ele i to ral, um sem-nú me ro de pe -
que nos e gran des fa tos que acres cen ta mos à nos sa
ex pe riên cia, mais e mais nos pre pa ran do para ser vir
ao povo bra si le i ro, nos so ob je ti vo ma i or e fi nal.
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Nes sas ele i ções de ou tu bro – que ain da não fo -
ram con clu í das para os que en fren ta rão o se gun do
tur no – fi cou de fi ni ti va men te con sa gra do, re a fir man -
do as an te ri o res, que as ele i ções bra si le i ras têm
como seu prin ci pal ins tru men to de di vul ga ção a te le -
vi são. A par ti ci pa ção do rá dio nes sa di vul ga ção é
tam bém mu i to im por tan te, mas com ple men tar à da
te le vi são. Igual men te a dos co mí ci os, em pra ças pú -
bli cas, quan do se dá ao ele i tor a opor tu ni da de de ver
e ou vir seus can di da tos.

Re a fir mou-se, por tan to, a re a li da de de que a te -
le vi são, com o me ca nis mo do di re i to de res pos ta, vem 
con du zin do e con du zi rá no fu tu ro to das as dis pu tas
ele i to ra is em nos so País. Mes mo aque les que, por for -
ça da re gu la men ta ção ele i to ral, ga nham me nos tem -
po do que seus ad ver sá ri os para ex por suas pla ta for -
mas nos ho rá ri os gra tu i tos sa bem su pe rar tais de fi -
ciên ci as com cri a ti vi da de e são ca pa zes de le var ao
povo, igual men te nos co mí ci os e re u niões, as suas
ver da des e men sa gens. 

Srªs e Srs. Se na do res, nes ses em ba tes há um
fa tor ne ga ti vo que está a me re cer a in ter fe rên cia do
le gis la dor para a ur gen te cor re ção de ru mos: tra ta-se
das cha ma das pes qui sas de opi nião pú bli ca no pe río -
do ele i to ral. A re gu la ção que a Jus ti ça Ele i to ral já lhes
im pôs não tem sido su fi ci en te. É evi den te que es sas
pes qui sas, con tra ri an do fron tal men te os pro pó si tos
de isen ção, exer cem gran de peso no mo men tos mais
de ci si vos do pro ces so ele i to ral. Inter fe rem no es pí ri to
do ele i tor nos ins tan tes das suas op ções, im pon do
uma in fluên cia que não pode exis tir no li vre de ba te
das idéi as.

O fa mo so Ibo pe – que se tor nou en tre nós uma
es pé cie de grif fe en tre os ins ti tu tos de pes qui sa – er -
rou dras ti ca men te nos seus prog nós ti cos ma ra nhen -
ses. Nas mi nhas qua tro dis pu tas em ele i ções pro por -
ci o na is e ma jo ri tá ri as, esse ins ti tu to ha bi tu al men te
co lo cou-me pra ti ca men te der ro ta do em meio aos pro -
ces sos ele i to ra is, ja ma is al can çan do o prog nós ti co de 
que eu se ria, como o fui, am pla men te vi to ri o so nas
ur nas em to das es sas dis pu tas. A mi nha es tra nhe za
re si de no fato de que ins ti tu tos ma ra nhen ses de pes -
qui sa, como a Eco no mé tri ca,  prog nos ti ca vam si mul -
ta ne a men te exa ta men te o con trá rio, isto é, de que a
apro va ção po pu lar ao meu nome su pe ra va de mu i to a 
dos ad ver sá ri os.

Ora, se um ins ti tu to de pes qui sa mes mo qua li fi -
ca do pode even tu al men te co me ter er ros, não se jus ti -
fi ca que dois ins ti tu tos, uti li zan do num mes mo pe río -
do a mes ma me to do lo gia e os co nhe ci dos me i os téc -
ni cos e ci en tí fi cos de afe ri ção, apre sen tem re sul ta dos 

opos tos a se rem am pla men te di vul ga dos pela te le vi -
são e pelo rá dio para in flu en ci ar pes so as.

Pes so al men te, como nas mi nhas an te ri o res
cam pa nhas ele i to ra is, so fri nes ta úl ti ma gra ves pre ju í -
zos com as pes qui sas sa bi da men te equi vo ca das,
para di zer o mí ni mo, do Ibo pe. Seja eu ou ou tro can di -
da to ví ti mas des ses pre ju í zos, não é isso o que de se -
ja vam o le gis la dor e a Jus ti ça Ele i to ral.

O jor nal O Glo bo, na edi ção de on tem, trou xe
re por ta gem sob o tí tu lo “Insti tu tos de pes qui sas er -
ram de novo”, re la tan do o sem-nú me ro de in jus ti fi cá -
ve is equí vo cos ha bi tu al men te co me ti dos não so men -
te pelo Ibo pe, mas tam bém por ou tras em pre sas.
Óbvio que tais er ros na afe ri ção da in cli na ção po pu lar
ca u sa ram sé ri os gra va mes para mu i tos can di da tos.

Instru men tos le ga is de vem ser cri a dos, Sr. Pre -
si den te, para o en con tro de uma so lu ção que obs te os 
ma le fí ci os de di tas “pes qui sas” em meio ao pro ces so
ele i to ral. De nada adi an ta a equa ni mi da de, bus ca da
como uma exi gên cia éti ca para a equi pa ra ção de
opor tu ni da des en tre os can di da tos, se uma sim ples e
sus pe i ta pes qui sa, ava li za da por ins ti tu tos de re no -
me, põe a per der o mé ri to de uma le gis la ção que de -
se ja mos cada vez mais apri mo ra da.

Eis por que de ve mos co lo car em pa u ta, para de -
ba tes, o re e xa me do pro ce di men to téc ni co dos ins ti tu -
tos de pes qui sas de opi nião, a fim de im pe dir que fa -
lhas ou de fi ciên ci as com pro me tam o ob je ti vo da
equa ni mi da de en tre os can di da tos se le vi a na men te
da das à pu bli ci da de.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Cum pri men -
to V.Exª pela ex pla na ção que faz, es pe ci al men te pela
vi tó ria em sua re e le i ção. Uma vi tó ria que con so li da o
re co nhe ci men to do povo do Ma ra nhão ao tra ba lho fe i -
to como Se na dor, como mem bro da Mesa des ta
Casa, e o re co nhe ci men to do pas sa do, de di ca do à
co i sa pú bli ca e ao povo ma ra nhen se. Da mi nha par te,
como co le ga Se na dor e prin ci pal men te como ami go,
de se jo que te nha um novo man da to, sem pre tra ba -
lhan do na de fe sa in tran si gen te da de mo cra cia. Aqui
não es ta rei. Optei por não dis pu tar a ele i ção este ano, 
en cer ran do o meu man da to, mas, com or gu lho, es ta -
rei, à dis tân cia, acom pa nhan do o tra ba lho, a de ter mi -
na ção, a von ta de, não ape nas a pre sen ça fí si ca, mas
a pre sen ça nos gran des mo men tos po lí ti cos do Se na -
do e do Bra sil. Pa ra béns a V. Exª.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço
as pa la vras tão ge ne ro sas de V.Exª e las ti mo que
V.Exª não te nha con cor ri do e, por con se qüên cia, não
te nha a opor tu ni da de de re tor nar a esta Casa já em
ja ne i ro. Esta Casa que V. Exª tan to dig ni fi cou e abri -
lhan tou com a sua pre sen ça.

V.Exª foi um dos me lho res Se na do res des ta le -
gis la tu ra. V.Exª nos deu, em mu i tos mo men tos, o seu
exem plo e a sua luz, como um fa rol a nos gui ar nes -
ses mo men tos mais gra ves da vida pú bli ca bra si le i ra. 

Sr. Pre si den te, ain da hoje, o jor nal O Glo bo pu -
bli ca mais uma ma té ria, que é uma en tre vis ta do Sr.
Mon te ne gro, o dono do Ibo pe, em que de cla ra: “Acer -
ta mos em 24 Esta dos”. E, em dado mo men to, ele diz:
“Acer ta mos to das as ten dên ci as. Ti ve mos pro ble mas
em ape nas três Esta dos: Pa ra í ba, Pará e Mato Gros -
so”. Não é exa to. Ele teve pro ble mas, sim, no Ma ra -
nhão. Che gou a pon to de, numa de ter mi na da pes qui -
sa, co lo car-me 15 pon tos per cen tu a is aci ma do meu
com pe ti dor e, vin te dias de po is, co lo car-me 10 pon tos 
aba i xo do com pe ti dor. De po is, con sul tei um ci en tis ta
po lí ti co, es pe ci a li za do em exa me de pes qui sas, e di -
zia-me ele que essa di fe ren ça de 25 pon tos per cen tu -
a is é sim ples men te im pos sí vel de acon te cer com
qual quer can di da to em qual quer par te do mun do.
Pois isso foi fe i to pelo Ibo pe no meu Esta do, o Ma ra -
nhão: o Ibo pe, fal tan do al guns dias para a ele i ção,
ain da me co lo ca va numa si tu a ção, do pon to de vis ta
dele até be nig na, de em pa te, e ga nhei do meu com -
pe ti dor com gran de di fe ren ça. Aliás, nas qua tro ele i -
ções ma jo ri tá ri as que dis pu tei, o Ibo pe sem pre me
co lo cou per den do, en quan to que ga nhei com gran de
di fe ren ça dos meus ad ver sá ri os. Não pos so, por tan to, 
que me des cul pe o Sr. Mon te ne gro, acre di tar nes se
ins ti tu to, que, re co nhe ço, é uma grif fe na ci o nal, mas
que, pelo me nos no Ma ra nhão, não tem cre di bi li da de.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Edi -
son Lo bão, V.Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Edi -
son Lo bão, em pri me i ro lu gar, pa ra be ni zo V.Exª pelo
novo su ces so. Co nhe ço de per to a sua car re i ra, que
ini ci ou aqui em Bra sí lia, como jor na lis ta, por si nal um
bri lhan te jor na lis ta, e, ao lon go des se tem po, se não
me en ga no, fo ram dois man da tos de De pu ta do Fe de -
ral, Go ver na dor, mais três man da tos de Se na dor.
Ago ra, V.Exª abor da esse caso das pes qui sas. Em
nos so País, há uma con cep ção de pes qui sa em que,
na ma i o ria das ve zes, an tes da ele i ção, é in du ti va.
Quem pro mo ve a pes qui sa aca ba sen do con tem pla -

do. Isso exis te em to das as par tes de nos so País, e é
até uma ma ne i ra de in du zir ele i to res. No Bra sil, la -
men ta vel men te, os ele i to res ten tam não per der a ele i -
ção, como se isso não dig ni fi cas se sua pró pria pes -
soa, per der o voto dado. Às ve zes, mu dam para um
can di da to com me nos qua li da de do que ou tro jus ta -
men te para di zer que não per deu o voto. Qu an do vai
che gan do a ele i ção, eles se apri mo ram por que, aci -
ma de tudo, está a ver da de. Só po de mos acre di tar
nas pes qui sas às vés pe ras da ele i ção por que está
em jogo o nome da em pre sa. Antes das ele i ções, as
pes qui sas de i xam mu i tas dú vi das. Nor mal men te são
in du ti vas e, mu i tas ve zes, le vam ao ele i tor uma fal sa
im pres são que pre ju di ca o dis cer ni men to da cam pa -
nha, prin ci pal men te em nos so País, onde não há fir -
me za de pro pó si to nos vo tos. Nes tas ele i ções, ti ve -
mos o caso dos can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca em que, à me di da que o ín di ce de um caía, os ins ti -
tu tos pas sa vam para ou tro ten tan do, evi den te men te,
acom pa nhar o ven ce dor. É uma ob ser va ção que faço
so bre pes qui sa, mas, an tes de mais nada, cum pri -
men to-o pelo su ces so de sua car re i ra, pelo bri lhan tis -
mo de sua pre sen ça na Mesa do Se na do Fe de ral,
ocu pan do al gu mas ve zes a Pre si dên cia dos tra ba -
lhos com mu i to res pe i to por par te de to dos os Se na -
do res. Nos sos cum pri men tos!

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Lind berg Cury. V. Exª tem uma boa
dose de ra zão. Os ins ti tu tos, na ver da de, pro cu ram ter 
cu i da do ape nas nos mo men tos fi na is da cam pa nha
ele i to ral. Antes dis so, é o “vale tudo”. Pre ci sa mos, por
isso, ela bo rar uma le gis la ção ca paz de pôr fre i os nes -
se com por ta men to de si gual que ocor re em to das as
cam pa nhas ele i to ra is. Não é pos sí vel con ti nu ar mos à
mer cê dos ins ti tu tos de pes qui sa, so bre tu do des sa
gri fe que se cha ma Ibo pe.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
apar te a V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Edi son Lo bão, em pri me i ro lu gar, pa ra be ni -
zo-o pelo seu re tor no à nos sa Casa, o Se na do Fe de -
ral, e à Mesa da qual o Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª e 
eu fa ze mos par te, ao lado de mu i tos ou tros com pa -
nhe i ros va lo ro sos. Pa ra be ni zo o povo do Ma ra nhão.
So mos ad ver sá ri os po lí ti cos, so mos de si glas di fe ren -
tes, mas co nhe ço seu tra ba lho no Se na do Fe de ral,
de sen vol vi do ao lon go des sa tra je tó ria bri lhan te como 
Se na dor da Re pú bli ca, como Go ver na dor do Esta do
dos mais ope ro sos. La men to que V. Exª, como ou tros
mu i tos, te nha sido ví ti ma de pes qui sas ele i to ra is e
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tam bém de uma cam pa nha in si di o sa, ma lé fi ca, que
foi con du zi da por ad ver sá ri os de V. Exª. Sa be mos
quem são seus ad ver sá ri os pela con du ta que ti ve ram
no Se na do Fe de ral. Sei o quan to V. Exª so freu como
ho mem pú bli co, como che fe de fa mí lia, ho mem sé rio
e cor re to que é, com as acu sa ções in fun da das que
lhe fo ram im pu ta das, mas o di re i to de res pos ta, que é
con ce di do pela le gis la ção ele i to ral, pro por ci o nou-lhe
res pon der efe ti va men te às in jú ri as que fo ram fe i tas
con tra a sua pes soa. Qu an to às pes qui sas ele i to ra is,
há pro je tos em tra mi ta ção nes ta Casa e na Câ ma ra
dos De pu ta dos que pro cu ram re gu la men tar a pu bli -
ca ção des sas pes qui sas. Inclu si ve, sou au tor de uma
des sas pro po si ções que tra ta jus ta men te da pro i bi -
ção de, na pro xi mi da de das ele i ções, di vul ga ção de
qual quer pes qui sa a res pe i to de can di da tu ras no pro -
ces so ele i to ral. Fui mu i to cri ti ca do pe los ins ti tu tos e
agên ci as de opi nião pú bli ca que acha vam que isso
era con tra a de mo cra cia, que isso vi ria pre ju di car os
ins ti tu tos sé ri os exis ten tes no Bra sil. Ora, os er ros es -
tão aí, des co mu na is, co me ti dos ao lon go de mu i tas
ou tras ele i ções, e não são co i bi dos. Não há pro ces so
al gum mo vi do con tra es sas em pre sas. E os can di da -
tos so frem as con se qüên ci as dos er ros co me ti dos,
que são inú me ros. Hou ve o caso de V. Exª, no Esta do
de Ser gi pe, e ou tros ca sos em mu i tos ou tros Esta dos. 
To dos re cla mam da im pre ci são das pes qui sas ele i to -
ra is, mu i tas de las con du zi das de for ma ten den ci o sa.
O Ibo pe co me teu equí vo co, mas não o acu sa rei de ter 
agi do de for ma ten den ci o sa. Mas são er ros des co mu -
na is que não po dem ser co me ti dos e ace i tos de for ma 
com pre en si va por to dos nós. É pre ci so ha ver uma le -
gis la ção que re gu le a pu bli ca ção de pes qui sas e que
evi te es ses abu sos que vêm em de tri men to de can di -
da tu ras que, na prá ti ca, o povo quer que pros pe rem e
que as pes qui sas ele i to ra is le vam lá para ba i xo. Em
suma, o povo do Ma ra nhão jo gou as pes qui sas de
lado, no lixo, e trou xe V. Exª para o nos so am bi en te,
para nos sa ale gria, para nos so con ten ta men to. Mais
uma vez, pa ra be ni zo V. Exª e fe li ci to o povo do Ma ra -
nhão pela ati tu de cor re ta de ter ele gi do V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª nos acom pa nha
nes tas nos sas pre o cu pa ções re la ti vas às pes qui sas
ele i to ra is. O seu pro je to há de ser, por tan to, esta fase
em bri o ná ria dos cu i da dos que de ve mos ter no sen ti -
do de cons tru ir a le gis la ção a que me re fi ro. Não po -
de mos per mi tir que os ins ti tu tos de pes qui sa la bo rem
mais nas ele i ções do que os pró pri os ele i to res. Isso é
algo ina ce i tá vel para o Bra sil mo der no.

Ao mes mo tem po, agra de ço as pa la vras tão ge -
ne ro sas de V. Exª em re la ção a este seu co le ga da

Mesa. V. Exª tem atu a do, jun ta men te com Ra mez Te -
bet, com Car los Wil son, co mi go e com os de ma is
mem bros da Mesa, com mu i ta ele va ção, gran de za e
dig ni da de e não nos fal tou ja ma is com a sua so li da ri e -
da de.

Vi ve mos jun tos aque le dra ma do ano pas sa do,
em que tive que as su mir a Pre si dên cia do Se na do,
tal vez em um dos mo men tos mais dra má ti cos de sua
exis tên cia. V. Exª es te ve ao meu lado, acon se lhan -
do-me e aju dan do-me, e, gra ças a Deus, fo mos ven -
ce do res. V. Exª e eu es ti ve mos jun tos na que la fase
tão di fí cil.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço com 
pra zer V. Exª.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Edi son Lo bão, de i xan do à mar gem os me re ci dos pa -
ra béns pela re e le i ção de V. Exª, o fio con du tor fi lo só fi -
co do dis cur so de V. Exª é a cha ma da fal si da de da
pes qui sa. Com to das as le tras, essa é a gran de ver -
da de, e, no meu en ten di men to, isso só será cor ri gi do
quan do o fun do par ti dá rio en co men dar a pes qui sa,
para que ela não seja, como foi dito pelo Se na dor
Lind berg Cury, in fla da por aque les que a en co men -
dam e têm in te res se na sua di vul ga ção, le van do o ele -
i tor a ser in du zi do por aque les can di da tos que, se gun -
do eles, es tão na fren te. Qu e ro cum pri men tá-lo e di -
zer que tra mi ta na Casa um pro je to nes se sen ti do,
para cor ri gir essa ano ma lia. Infe liz men te, nós nos
que da mos, e, se isso não so frer um co bro, da qui a
pou co não será pre ci so que haja ele i ções; bas ta rá
que os ins ti tu tos de pes qui sa di gam qual será o ele i to
para que isso seja sa cra men ta do. Qu e ro cum pri men -
tá-lo, mais uma vez, pela opor tu ni da de do seu dis cur -
so e pela for ma com a qual V. Exª re vi da o que lhe fi ze -
ram ao lon go des sa cam pa nha.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ao tra tar
des ta ma té ria, Se na dor Ber nar do Ca bral, na ver da de
cu i do da qui lo que foi fe i to não ape nas em re la ção a
mim, mas, se gu ra men te, em re la ção tam bém a um
gran de nú me ro de Se na do res, de Go ver na do res e de
De pu ta dos.

Não po de mos per mi tir ja ma is que es ses ins ti tu -
tos, re pi to, subs ti tu am a cons ciên cia na ci o nal. Qu an -
do dis tor cem os re sul ta dos das pes qui sas, que vão
sen do di vul ga das por ca de i as de te le vi são, eles in flu en -
ci am ine vi ta vel men te a opi nião pú bli ca, so bre tu do
aque la par ce la dos in de ci sos, que, pou co an tes das ele -
i ções, é mu i to gran de. Essa par ce la co me ça a ser in flu -
en ci a da pe los re sul ta dos des sas pes qui sas de opi nião,
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re sul ta dos es ses que, mu i tas ve zes, são fal sos. Por tan -
to, essa pre o cu pa ção ha ve rá de ser de to dos nós, sem
o que ha ve rá o ris co de os re sul ta dos das ele i ções se -
rem fra u da dos por con ta de tais des vi os.

O Sr. Anto nio Car los Jú ni or (PFL – BA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
apar te de V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Jú ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Edi son Lo bão, gos ta ria de cum pri men tá-lo pela 
vi tó ria ex pres si va que V. Exª ob te ve, jun to com o nos -
so Par ti do, jun to com a Se na do ra Ro se a na Sar ney e
com o Go ver na dor José Re i nal do. Gos ta ria de sa u -
dá-lo e todo o Par ti do no Ma ra nhão pela ex pres si va
vi tó ria.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, a ma ni fes ta -
ção de so li da ri e da de e de re go zi jo com a mi nha ele i -
ção e com a dos meus com pa nhe i ros do Ma ra nhão.
Re pre sen ta mos, de fato, a von ta de do povo. Digo isso
com tran qüi li da de, sem ne nhu ma afe ta ção, sem ne -
nhum or gu lho que não seja o de ser ma ra nhen se e de 
ter a ami za de do povo. A nos sa ca u sa, a ca u sa do
PFL do Ma ra nhão, é a ca u sa do povo, e, por isso, so -
mos sem pre con tem pla dos pela ma i o ria, ape sar das
pes qui sas.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª, com pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Pri me i ra -
men te, sa ú do, com gran de ale gria, o re tor no de V. Exª
a esta Casa. Sou seu ami go de lon ga data e seu ad -
mi ra dor e fi quei mu i to fe liz com o re sul ta do da ele i ção. 
Em se gun do lu gar, devo di zer da mi nha so li da ri e da de 
em re la ção a esse pro tes to, a esse dis cur so, a essa
ora ção que V. Exª faz. Sei o que é isso. Na ele i ção
pas sa da, atri bu íam-me três pon tos con tra qua ren ta e
oito pon tos, e, no fi nal, ga nhei por seis pon tos. A pes -
qui sa era con trá ria o tem po todo, e os in de ci sos de i -
xam-se le var pela pes qui sa. Mu i tos vo tos se guem a
pes qui sa, por que mu i tos gos tam de vo tar em quem
vai ga nhar. Essa dis tor ção só será cor ri gi da quan do a
re for ma po lí ti ca re al men te ocor rer. Como eu dis se on -
tem aqui, no ple ná rio do Se na do, em 1996 apre sen tei
a tese de que pre ci sá va mos co me çar tudo pela re for -
ma po lí ti ca. É hora de co me çar mos, nes sa nova Le -
gis la tu ra, a fa zer essa re for ma, para que não haja dis -
tor ções nas pes qui sas, para que não haja dis tor ções
como essa em que um De pu ta do com cen to e vin te
mil vo tos não é ele i to e ou tro, com du zen tos e pou cos

vo tos, é ele i to, na Gran de São Pa u lo. Isso não ocor reu 
no Ca fun dó do Ju das, mas sim na Gran de São Pa u lo!
Nós, do Con gres so, te mos a obri ga ção de pôr fim a
dis tor ções como es sas. Ontem, ouvi a en tre vis ta do
Pre si den te Ra mez Te bet, que, com mu i ta pro pri e da -
de, di zia que isso não de pen de do Exe cu ti vo, nem de
nin guém, mas de nós, Par la men ta res, por que se tra ta 
de um caso po lí ti co, e a res pon sa bi li da de é do Con -
gres so. Isso cabe só e uni ca men te a nós. Essa ma té -
ria tra mi tou por qua tro anos na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e, ago ra, está aqui, no Se na do, mas ain da não
de ci di mos a esse res pe i to. Pre ci sa mos de ci dir so bre
essa ques tão, e pro vi dên ci as pre ci sam ser to ma das,
para que não ocor ram as in jus ti ças que V. Exª e mu i -
tos de nós so fre mos na vida pú bli ca, exa ta men te por
ca u sa dos des vi os das pes qui sas e de ou tros itens da 
vida po lí ti ca que pre ci sam ser mais bem re gu la men -
ta dos. Pa ra béns! Mais uma vez, a mi nha sa u da ção
pelo seu re tor no.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. Pre ci sa mos ter a
co ra gem, re al men te, de re a li zar a re for ma po lí ti ca. O
Bra sil é um País mo der no e não pode ter uma le gis la -
ção po lí ti ca ar ca i ca, ob so le ta, bo lo ren ta, su pe ra da,
ven ci da. Nes sa re for ma po lí ti ca, ha ve re mos de in clu ir
esse item para aper fe i ço ar, de fato, a vida pú bli ca
des te País.

Sr. Pre si den te, V. Exª já me cha ma a aten ção
com re la ção ao tem po. Agra de ço a V. Exª pela to le rân -
cia e aos com pa nhe i ros pela aten ção e pela par ti ci pa -
ção nes te de ba te.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet, por per mu ta
com o Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ex pres so, en gran -
de ci do, da tri bu na des ta Casa, cuja Pre si dên cia te nho 
a hon ra de exer cer em mo men to tão mar can te da vida 
na ci o nal, o tes te mu nho con tun den te da vo ca ção de -
mo crá ti ca e da fir me de ter mi na ção do povo
sul-mato-gros sen se, que, em ape nas um quar to de
sé cu lo, foi ca paz de cons tru ir um dos Esta dos mais
pro mis so res do Bra sil.

Mais que isso, teve esse povo al ti vo a dis po si -
ção cí vi ca para se pro je tar como so ci e da de em pe -
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nha da na con fir ma ção do plu ra lis mo ét ni co e cul tu ral,
trans na ci o nal até, que é pa tri mô nio de um es pa ço ge -
o po lí ti co úni co, onde o Bra sil, o Pa ra guai e a Bo lí via
co mun gam, co ti di a na men te, do ver da de i ro pan-ame -
ri ca nis mo.

Tra go-lhes, pois, Srªs e Srs. Se na do res, o alen to 
e a es pe ran ça re no va da no fu tu ro des te País, alen to e 
es pe ran ça de que me re a bas te ci no con ta to in ten so e
fe cun do com a gen te ge ne ro sa e al ti va do meu Mato
Gros so do Sul, Esta do a que ho me na ge io, pe los vin te
e cin co anos de sua cri a ção, a se rem co me mo ra dos
no pró xi mo dia 11 do cor ren te.

Há tão-so men te um quar to de sé cu lo, por tan to,
a onze de ou tu bro de 77, o en tão Pre si den te Ernes to
Ge i sel as si na va a Lei Com ple men tar nº 31, cri an do o
Esta do de Mato Gros so do Sul em ter ri tó rio des mem -
bra do do Esta do de Mato Gros so.

O que sig ni fi ca um quar to de sé cu lo para a His -
tó ria da Hu ma ni da de? Um bre vís si mo lap so, di ri am
os his to ri a do res. Tem po su fi ci en te para se cons tru ir e
con so li dar uma so ci e da de mo der na e pul san te, se di -
men ta da, so bre tu do, na rup tu ra com o atra so e no in -
con for mis mo com o sub de sen vol vi men to, di ri am os
meus con ter râ ne os sul-mato-gros sen ses.

Vin te e cin co anos fo ram tem po su fi ci en te para
que bra si le i ros de to dos os qua dran tes, aco lhi dos
com a ge ne ro si da de ine ren te a um povo de múl ti plas
ra í zes ét ni cas, amal ga mas sem com este um au tên ti -
co pro ces so ci vi li za tó rio.

Fe cun da das com o suor e a têm pe ra de no vos
ban de i ran tes vol ta dos para a ex plo ra ção ra ci o nal das
po ten ci a li da des na tu ra is, as vas ti dões mo nó to nas
dos cer ra dos im pro du ti vos trans for ma ram-se em
cam pos fer ti lís si mos, com ín di ces de pro du ti vi da de
dos ma i o res do País. A pe cuá ria, an tes ex ten si va e
pou co ren tá vel, tem hoje alto pa drão de tec no lo gia
apli ca da. Se to res de ser vi ços, como co mér cio, en si no 
su pe ri or, cen tros mé di cos de com ple xi da de cres cen -
te e tu ris mo, ex pe ri men tam ex pan são ver ti gi no sa.

O con tra pon to a essa ex tra or di ná ria ex pan são,
em quan ti da de e qua li da de, tan to nos se to res ter ciá ri -
os quan to na agri cul tu ra e na pe cuá ria de Mato Gros -
so do Sul, re si de na ain da in ci pi en te es tru tu ra in dus -
tri al, in ca paz de pro ces sar no pró prio Esta do gran de
par te de sua exu be ran te pro du ção pri má ria.

Entre tan to, a mais im por tan te e ina li e ná vel con -
quis ta de Mato Gros so do Sul está no seu mag ní fi co
pa tri mô nio hu ma no, cu jos fun da men tos só cio-cul tu -
ra is e po lí ti cos ex pres sam-se na re cu sa ra di cal à su -
bor di na ção eco nô mi ca e ao sub de sen vol vi men to in -
te lec tu al. A par da mo der ni za ção das es tru tu ras eco -

nô mi cas, ve ri fi ca-se a es sen ci al am pli a ção dos ho ri -
zon tes in te lec tu a is e dos pa ra dig mas cul tu ra is, seja
pela ex tra or di ná ria ex pan são do en si no uni ver si tá rio,
seja pela con fir ma ção das prin ci pa is ci da des do Esta -
do como pó los de ofer ta de ser vi ços cres cen te men te
so fis ti ca dos.

É des se jo vem e vi bran te Mato Gros so do Sul
que lhes tra go, Srªs e Srs. Se na do res, a cer te za de
que, ape sar dos pes si mis tas de sem pre e dos der ro -
tis tas de oca sião, o Bra sil tem je i to e tem fu tu ro, um fu -
tu ro que já es ta mos cons tru in do, mas que pre ci sa ser
an te ci pa do em pre sen te pla u sí vel e pal pá vel, ge ne ro -
so e plu ral.

Bas ta, para tan to, que as eli tes po lí ti cas des te
País, na qual por cer to nos in clu í mos, mo bi li zem-se
no con cer to de um pac to ob je ti vo pela real in te ri o ri za -
ção do de sen vol vi men to, o que sig ni fi ca, con cre ta -
men te, es ta be le cer me ca nis mos de apo io à agro in -
dús tria, úni ca for ma de re du zir as gri tan tes dis pa ri da -
des re gi o na is, agre gan do va lor à pro du ção pri má ria,
ge ran do em pre go e ren da.

Cer ta men te, não ha ve rá mo men to mais opor tu -
no para a de fi ni ção des se pac to pelo de sen vol vi men -
to re gi o nal que este, quan do se tra va o de ba te de mo -
crá ti co de ci si vo em tor no de pro gra mas e pro pos tas
que bus cam o re fe ren do da Na ção no tur no fi nal da
ele i ção pre si den ci al. A pro pó si to, aliás, é de se la men -
tar que po lí ti cas es pe cí fi cas de in te ri o ri za ção do de -
sen vol vi men to te nham me re ci do não mais que dis -
cre tas men ções nos pro gra mas de go ver no ex pos tos
à ava li a ção da so ci e da de na ci o nal.

Sem uma po lí ti ca du ra dou ra, cla ra e con se -
qüen te, de de sen vol vi men to re gi o nal, fun da da na ga -
ran tia de in fra-es tru tu ra de trans por te e de ener gia, ri -
que zas po ten ci a is con ti nu a rão “ador me ci das”, en -
quan to se gui ría mos re pe tin do com Pa u lo Fran cis:
“Tudo nos per ten ce, só que não exis te”.

Para se tor nar efi caz e pro du cen te, a ga ran tia
de in fra-es tru tu ra deve ser com ple men ta da com a
ofer ta de in cen ti vos e su por tes para a agro in dús tria.

Sem in fra-es tru tu ra ade qua da e in cen ti vos su -
bor di na dos à lo ca li za ção es tra té gi ca das plan tas in -
dus tri a is, de fi ni da com vis tas à re du ção de dis pa ri da -
des, o Bra sil es ta rá fa da do à per pe tu a ção do per ver -
so di le ma que con tra põe, na mes ma Pá tria que se ria
de to dos, os mu i to ri cos e os ab so lu ta men te de ser da -
dos de fu tu ro e, no mes mo ter ri tó rio co mu ni tá rio que
se ria o es pa ço sa gra do da Na ção, ter ri tó ri os al ta men -
te de sen vol vi dos e can tões es que ci dos.

E nem se ria ne ces sá rio di zer aqui que, en quan -
to per sis ti rem as pro fun das e in jus tas apar ta ções so -
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ci a is, en quan to per du ra rem as pa ra do xa is di fe ren ças
re gi o na is, o País ain da não terá se eri gi do à ple na
con di ção de Na ção. E seu povo não terá se al ça do em 
so ci e da de li vre, ge ne ro sa e so be ra na.

Srªs e Srs. Se na do res, a ho me na gem aos vin te
e cin co anos de meu que ri do Mato Gros so do Sul, a
que os con vi do a se as so ci ar, em pre i to de re co nhe ci -
men to a um povo que é a sín te se de con cre ta bra si li -
da de, per mi te-me uma evo ca ção do mais puro sen ti -
men to de gra ti dão.

Tra go das mi nhas pe re gri na ções por to dos os
rin cões do Mato Gros so do Sul, além das con tun den -
tes ma ni fes ta ções de es pe ran ça e fé em um Bra sil
mais jus to e ge ne ro so, a tão mag ní fi ca e mag nâ ni ma
quan to de sa fi a do ra ra ti fi ca ção da con fi an ça de meus
con ter râ ne os: re e le i to com uma das ma i o res vo ta -
ções do País, em ter mos pro por ci o na is, para se guir
re pre sen tan do meu Esta do nes ta Casa, di vi do com
meus ilus tres Pa res a ale gria ex tra or di ná ria com que
aco lho o re fe ren do de mo crá ti co.

Meu Mato Gros so do Sul che ga ao pri me i ro
quar to de sé cu lo de sua his tó ria con fron ta do com mo -
men to de ci si vo para o seu pró prio fu tu ro. Ca be rá ao
povo de ci dir, de mo cra ti ca men te, nas ur nas do se gun -
do tur no para o go ver no do Esta do, en tre a mera pror -
ro ga ção de uma ad mi nis tra ção ine fi ci en te e as pro -
pos tas de po lí ti cas pú bli cas ca pa zes de re to mar o ca -
mi nho do de sen vol vi men to, de que la men ta vel men te
nos des vi a mos.

Para con clu ir, re a fir mo mi nha ina ba lá vel dis po -
si ção de cor res pon der sem pre à lú ci da so li da ri e da de
e à al ti va con tri bu i ção que te nho me re ci do das se nho -
ras e dos se nho res na ta re fa de ser vir ao meu Esta do
e ao País.

Expres so ain da a mi nha con vic ção de que o Se -
na do da Re pú bli ca ha ve rá de con fir mar-se, no fim do
pro ces so ele i to ral que mo bi li za a Na ção, como ins ti tu -
i ção fi a do ra da de mo cra cia e ins tân cia ge ne ro sa de
sua ple na re a li za ção.

Assim foi, as sim é e as sim será. Que Deus nos
ilu mi ne e ins pi re a to dos. Pa ra béns ao povo de Mato
Gros so do Sul. 

Mu i to obri ga do.
O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me

V. Exª um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.

Exª com pra zer.
O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Não quis in -

ter rom per o bri lhan tis mo do seu pro nun ci a men to,
mas sou le va do por um sen ti men to a fa zer al guns re -
gis tros. Tive a opor tu ni da de de co nhe cê-lo quan do

Su pe rin ten den te da Su de co em Bra sí lia há apro xi ma -
da men te 20 anos, co me çan do, ain da jo vem, uma car -
re i ra. Pos te ri or men te, as su miu pro por ções po lí ti cas
em seu Esta do, Mato Gros so do Sul – acre di to que o
Esta do nem era di vi di do na épo ca. Fez uma cam pa -
nha bri lhan te, par tin do do nada. Foi Vice-Go ver na dor, 
Go ver na dor, Se na dor e ocu pou no Se na do car gos
an te ri or men te im por tan tes, in clu si ve como Pre si den -
te da Co mis são de Éti ca e De co ro Par la men tar, que
deu uma di nâ mi ca mu i to gran de ao tra ba lho e à fir me -
za de V. Exª por todo este Bra sil. Num mo men to em
que era pre ci so mu i ta se gu ran ça e pru dên cia, V. Exª
exer ceu sua fun ção com mu i ta ca pa ci da de. Logo de -
po is, Pre si den te do Se na do Fe de ral, mas an te ri or -
men te Mi nis tro. Foi re al men te uma car re i ra mu i to bri -
lhan te. O Esta do do Mato Gros so do Sul apre sen ta
qua li da des ex cep ci o na is em sua agri cul tu ra, em seu
meio am bi en te, na cul tu ra do seu meio am bi en te, que
tive a opor tu ni da de de co nhe cer; o seu Esta do tem
um fu tu ro mu i to gran de pela fren te e, sem dú vi da ne -
nhu ma, será o gran de ali men ta dor do mun do em ma -
té ria de grãos. Essa con tri bu i ção foi mu i to mar can te
com a pre sen ça de V. Exª quer na Su de co, quer no
Se na do, quer no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. E
o Esta do lhe deve mu i to; tan to deve que a res pos ta
veio nes ta ele i ção. Sem mu i to es for ço ou des do bra -
men to da par te de V. Exª na pro cu ra de vo tos, o Esta -
do deu uma res pos ta ele gen do-o como um dos mais
vo ta dos pro por ci o nal men te no Bra sil. Os nos sos
cum pri men tos, Sr. Pre si den te. V. Exª exer ce com mu i -
ta se ri e da de, pro bi da de, in te li gên cia e ca pa ci da de o
seu man da to onde quer que es te ja. O Se na do se sen -
te hon ra do com isso. Eu, que me con si de ro um ami go
de V. Exª, tam bém que ro re gis trar o meu con ten ta -
men to pelo seu re tor no e pa ra be ni zar o Esta do do
Mato Gros so do Sul por mais oito anos de Se na do.
Pa ra béns!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Lind berg Cury, não re la ti va men te a mi nha pes soa,
mas a meu Esta do, o pe nhor da nos sa gra ti dão por V.
Exª se re fe rir ao Mato Gros so do Sul como o Esta do
que pode ser – e cer ta men te será – o ce le i ro do pro -
gres so e do de sen vol vi men to do nos so País. Sou gra -
to a V. Exª. Qu an to às re fe rên ci as pes so a is, eu as cre -
di to à ami za de que nos une.

Sr. Pre si den te, não que ro des cer da tri bu na sem 
agra de cer ao Se na dor Luiz Otá vio pela gen ti le za da
ces são do seu tem po para que eu pu des se ocu par a
tri bu na e não de i xar pas sar em bran co os vin te e cin -
co anos da cri a ção do Esta do de Mato Gros so do Sul.
V. Exª com esse ges to me per mi tiu ocu par a tri bu na
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para ho me na ge ar o Esta do a que tudo devo. Mu i to
obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por quin ze mi nu tos para aten -
der a três co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Jú ni or, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
gos ta ria de sa u dar e agra de cer ao povo da Ba hia pela 
con sa gra ção pro por ci o na da, pela von ta de ex pres sa
nas ur nas, ao Par ti do da Fren te Li be ral. Os nú me ros
da vi tó ria do Par ti do são in con tes tá ve is: mais uma
vez, o Par ti do ele geu os dois Se na do res. Além de
Anto nio Car los Ma ga lhães, que a Ba hia traz de vol ta a 
esta Casa – a este ple ná rio –, o ba i a no pas sa rá a con -
tar, a par tir de 2003, nes te Se na do Fe de ral, com o
ex-Go ver na dor Cé sar Bor ges.

O PFL ele geu o Se na dor Pa u lo Sou to, já no pri -
me i ro tur no, Go ver na dor da Ba hia, com 53,7% dos
vo tos. Assim, a Ba hia per ma ne ce com três Se na do -
res do PFL a re pre sen tá-la, uma vez que Ro dolp ho
Tou ri nho ocu pa rá a vaga de Pa u lo Sou to.

Para a Câ ma ra Fe de ral, com uma vo ta ção de
nú me ros ex pres si vos, o Par ti do tra rá a ma i or ban ca da 
es ta du al. Ne nhum ou tro Par ti do traz para a Câ ma ra
ban ca da tão sig ni fi ca ti va. O PFL ele geu de ze no ve de -
pu ta dos fe de ra is, e a co li ga ção ele geu mais três. Ou
seja, são vin te e dois, a ma i or ban ca da na Câ ma ra
Fe de ral. A se gun da é a do PT de São Pa u lo, com de -
zo i to. E ocu pam o ter ce i ro lu gar o PT de Mi nas Ge ra is
e o PSDB de São Pa u lo, com onze cada uma. Por tan -
to, o nú me ro é mu i to ex pres si vo para o PFL ba i a no.

Na Assem bléia Le gis la ti va Esta du al, tam bém
con quis ta mos a ma i o ria das ca de i ras.

É este, Sr. Pre si den te, o re gis tro que que ro con -
sig nar: a Ba hia fez seu jul ga men to e, nes tas ele i ções,
por uma vi tó ria es ma ga do ra, sou be, mais uma vez,
es co lher e pres tar jus ti ça a seus ho mens pú bli cos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Emi nen te Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, Srªs
e Srs. Se na do res, in fe liz men te, a co mu ni ca ção ina -
diá vel exi ge que eu faça este dis cur so na to ta li da de. O 
Se na do Fe de ral tem um re gis tro obri ga tó rio a fa zer:
Os Ser tões, de Eu cli des da Cu nha, está fa zen do 100

anos. Foi pu bli ca do em 1902, cin co anos de po is do
fim do epi só dio que lhe ser ve de tema: a Gu er ra de
Ca nu dos. Nem se ria pre ci so di zer, mas diga-se: o li -
vro con ti nua um mo nu men to. É um mo nu men to li te rá -
rio e tam bém um mo nu men to de re fle xão so bre esse
tema sem pre in tri gan te cha ma do Bra sil.

Quem o leu co nhe ce o ser tão ba i a no mes mo
sem tê-lo vi si ta do. Co nhe ce seu solo re cres ta do, cas -
ti ga do pe las se cas, seu re le vo bi zar ro, seu cli ma ins -
tá vel, seus rios tran si tó ri os, sua flo ra de cí dua. Co nhe -
ce o ser ta ne jo for te e fran zi no, amo ro so da ter ra até o
fim, re li gi o so, re tró gra do, pro du to ine vi tá vel de iso la -
men to fí si co e cul tu ral. Sabe por que o ser ta ne jo aco -
lheu a li de ran ça do Con se lhe i ro e em pe nhou esta
vida ter re na, de pou ca va lia, para de fen der-se de
quem que ria rou bar-lhe a ou tra, a eter na.

Os Ser tões, uma obra-pri ma, pos si vel men te o
ma i or li vro que já se es cre veu até hoje, no Bra sil, é, si -
mul ta ne a men te, uma obra de um ci en tis ta – geó gra fo, 
et nó gra fo, ge o po lí ti co -, de um ho mem de pen sa men -
to e de idéi as e de um an te ces sor da hoje de no mi na -
da Ciên cia Po lí ti ca, e uma obra de arte da lin gua gem.
O pen sa dor en ci clo pé di co, con tu do, não li mi ta do nem 
de ti do pe los es tu dos ma te má ti cos, so ci o ló gi cos, ge o -
po lí ti cos e mes mo os de teor fi lo só fi co, era, so bre tu -
do, sen si bi li za do pela ge o gra fia hu ma na, mu i to mais
do que pela ge o gra fia fí si ca, dos hu mi lha dos e opri mi -
dos, dos ig no ra dos pe los li to râ ne os, e de toda uma
vas ta po pu la ção de cam po ne ses, ru des e de ser da -
dos. Se gui do res fa ná ti cos dos mes si as que fa la vam
em nome de Deus e anun ci a vam o fim do mun do, o
per dão di vi no di an te da in cle mên cia da seca e a res -
sur re i ção, após a vida ter re na, para ou tra me lhor, mi -
se ri cor di o sa men te fe liz.

Esse é o pri me i ro as pec to da gran de za da obra,
re su mi do na fra se que o gê nio de Eu cli des da Cu nha
for jou para ex pli car por que os mi li ta res que com ba te -
ram em Ca nu dos não ape nas agi am na cer te za da
im pu ni da de como não te mi am o ju í zo do fu tu ro: “a
His tó ria não iria até lá”. O ser tão era de ma si a do po bre 
e dis tan te, de ma si a do in gló rio para me re cer a aten -
ção da pos te ri da de. “O ser tão é o ho mi zio”, acres cen -
tou Eu cli des. Escre veu ain da: “Ca nu dos ti nha mu i to
apro pri a da men te, em roda, uma cer ca du ra de mon ta -
nhas. Era um pa rên te se; era um hi a to; era um vá cuo.
Não exis tia. Trans pos to aque le cor dão de ser ras, nin -
guém mais pe ca va”.

Eis um con ce i to, este de que “a His tó ria não iria
até lá”, que com por ta lar ga re fle xão na re a li da de bra -
si le i ra. Vale não só para o ju í zo do fu tu ro, mas tam -
bém do pre sen te. Há cri mes co me ti dos na cer te za de
que es tão imu nes não só à His tó ria, mas ao mero re -
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gis tro dos con tem po râ ne os. Nos po rões da di ta du ra,
re i na va a cer te za de que a His tó ria não che ga ria lá.
Atu al men te, os mor ros ca ri o cas exem pli fi cam, por ex -
ce lên cia, um rin cão onde a His tó ria não che ga. Assim
como o de ser to, as sim como o ser tão na des cri ção de 
Eu cli des, o mor ro é um ho mi zio. Ele está no alto, não
num vale como Ca nu dos, mas tam bém é um pa rên te -
se, um hi a to, um vá cuo. Não exis te.

Ou tro as pec to, ex tre ma men te re le van te e atu al
que a obra abor da, é o da re la ção en tre co mu ni ca ção
e guer ra. Na his tó ria mun di al, tem-se do cu men ta da a
pri me i ra gran de cam pa nha da im pren sa que teve por
ob je ti vo ins ti gar a ope ra ção mi li tar em am plo ter ri tó rio
es tran ge i ro...

Sei, Sr. Pre si den te, que não dará tem po de ler
tudo, nem vou abu sar do Re gi men to. V. Exª, evi den te -
men te tim bra do pela ge ne ro si da de, está a fa zer vis ta
cega ao ex ces so de tem po. Peço a V. Exª que de ter mi -
ne a pu bli ca ção des se dis cur so na ín te gra, não só em
ho me na gem a este seu ve lho com pa nhe i ro que tan to
o es ti ma, mas, so bre tu do, em re co nhe ci men to à gran -
de obra de Eu cli des da Cu nha.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do por in te i ro, na for ma do Re gi men to.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR BERNARDO
CARBAL

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te,Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do Fe de ral
tem um re gis tro obri ga tó rio a fa zer: Os Ser tões, de
Eu cli des da Cu nha, está fa zen do 100 anos. Foi pu bli -
ca do em 1902, cin co anos de po is do fim do epi só dio
que lhe ser ve de tema, a Gu er ra de Ca nu dos. Nem
se ria pre ci so di zer, mas diga-se: o li vro con ti nua um
mo nu men to. É um mo nu men to li te rá rio e tam bém um
mo nu men to de re fle xão so bre esse tema sem pre in -
tri gan te cha ma do Bra sil.

Quem o leu, co nhe ce o ser tão ba i a no mes mo
sem tê-lo vi si ta do. Co nhe ce seu solo re cres ta do, cas -
ti ga do pe las se cas, seu re le vo bi zar ro, seu cli ma ins -
tá vel, seus rios tran si tó ri os, sua flo ra de cí dua. Co nhe -
ce o ser ta ne jo for te e fran zi no, amo ro so da ter ra até o
fim, e re li gi o so, re tró gra do, pro du to ine vi tá vel de iso la -
men to fí si co e cul tu ral. Sabe por que o ser ta ne jo aco -
lheu a li de ran ça do Con se lhe i ro e em pe nhou esta
vida ter re na, de pou ca va lia, para de fen der-se de
quem que ria rou bar-lhe a ou tra, a eter na.

Os Ser tões, uma obra-pri ma, pos si vel men te o
ma i or li vro que já se es cre veu até hoje, no Bra sil, é, si -
mul ta ne a men te, obra de um ci en tis ta – geó gra fo, et -
nó gra fo, ge o po lí ti co –, de um ho mem de pen sa men to

e de idéi as e de um an te ces sor da hoje de no mi na da
Ciên cia Po lí ti ca. Tam bém do cri a dor de uma es pe ci al
obra de arte da lin gua gem. O pen sa dor en ci clo pé di -
co, con tu do, não li mi ta do nem de ti do pe los es tu dos
ma te má ti cos, so ci o ló gi cos, ge o po lí ti cos e mes mo os
de teor fi lo só fi co, era, so bre tu do, sen si bi li za do pela
ge o gra fia hu ma na, mu i to mais do que pela ge o gra fia fí -
si ca, dos hu mi lha dos e opri mi dos, dos ig no ra dos pe los 
li to râ ne os, e de toda uma vas ta po pu la ção de cam po -
ne ses, ru des e de ser da dos. Se gui do res fa ná ti cos dos
mes si as que fa la vam em nome de Deus e anun ci a vam
o fim do mun do, o per dão di vi no di an te da in cle mên cia
da seca e a res sur re i ção, após a vida ter re na, para ou -
tra, me lhor, mi se ri cor di o sa men te fe liz.

Esse é o pri me i ro as pec to da gran de za da obra,
re su mi do na fra se que o gê nio de Eu cli des da Cu nha
for jou para ex pli car por que os mi li ta res que com ba te -
ram em Ca nu dos não ape nas agi am na cer te za da
im pu ni da de como não te mi am o ju í zo do fu tu ro: “a
His tó ria não iria até lá”. O ser tão era de ma si a do po bre 
e dis tan te, de ma si a do in gló rio para me re cer a aten -
ção da pos te ri da de. “O ser tão é o ho mi zio”, acres cen -
tou Eu cli des. Escre veu ain da: “Ca nu dos ti nha mu i to
apro pri a da men te, em roda, uma cer ca du ra de mon ta -
nhas. Era um pa rên te se; era um hi a to; era um vá cuo.
Não exis tia. Trans pos to aque le cor dão de ser ras, nin -
guém mais pe ca va”.

Eis um con ce i to, este de que “a His tó ria não iria
até lá”, que com por ta lar ga re fle xão na re a li da de bra -
si le i ra. Vale não só para o ju í zo do fu tu ro, mas mes mo
do pre sen te. Há cri mes co me ti dos na cer te za de que
es tão imu nes não só à His tó ria, mas ao mero re gis tro
dos con tem po râ ne os. Nos po rões da di ta du ra, re i na -
va a cer te za de que a His tó ria não che ga ria lá. Atu al -
men te, os mor ros ca ri o cas exem pli fi cam por ex ce lên -
cia um rin cão onde a His tó ria não che ga. Assim como
o ser tão, na des cri ção de Eu cli des, o mor ro é um ho -
mi zio. Ele está no alto, não num vale como Ca nu dos,
mas tam bém é um pa rên te se, um hi a to, um vá cuo.
Não exis te.

Ou tro as pec to, ex tre ma men te re le van te e atu al
que a obra abor da, é o da re la ção en tre Co mu ni ca ção 
e Gu er ra. Na his tó ria mun di al, tem-se do cu men ta do a
pri me i ra gran de cam pa nha da im pren sa que teve por
ob je ti vo ins ti gar a ope ra ção mi li tar em um am plo ter ri -
tó rio es tran ge i ro: a ilha de Cuba, no fim do sé cu lo XIX. 
Se gun do vá ri os his to ri a do res, “essa in ter ven ção po -
de ria ter sido evi ta da sem a his te ria da ló gi ca da guer -
ra de sen ca de a da por uma im pren sa que não re cu ou
di an te de qual quer men ti ra para pro vo car o des fe cho
fa tal”. Du ran te essa mo vi men ta ção de in ci tar o go ver -
no nor te-ame ri ca no a in ter vir con tra a ilha de Cuba,
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uma das úl ti mas pos ses sões do im pé rio es pa nhol,
um re pór ter, ao che gar à Ilha, te le gra fa ao seu pa trão
W. R. He arst: “Tudo está cal mo. Não ha ve rá guer ra,
gos ta ria de vol tar”. He arst, de ime di a to, res pon de:
“Peço-lhe para fi car. For ne ça ins tru ções que me en -
car re go da guer ra”.

O jor na lis mo bra si le i ro, como em ou tras par tes
do mun do oci den tal, de sen vol veu-se ao lado da li te ra -
tu ra. Essa ex pe riên cia pode ser ob ser va da des de o
sé cu lo XIX, por meio do ro man ce-fo lhe tim, pas san do
pela dé ca da de 50, com o sur gi men to dos su ple men -
tos li te rá ri os, até os dias de hoje, com os “se gun dos
ca der nos”. Mu i tos dos es cri to res que mar ca ram a his -
tó ria na ci o nal eram tam bém jor na lis tas, como Ma cha -
do de Assis, José de Alen car, Alu í sio de Aze ve do,
Lima Bar re to e Eu cli des da Cu nha.

Mas este úl ti mo ain da oca si o nou um con fron to
de gê ne ros no mo men to em que, mes mo na con di ção 
de cor res pon den te do jor nal O Esta do de S. Pa u lo,
fez com que a re pre sen ta ção so bre a guer ra de Ca nu -
dos sa ís se das pá gi nas dos jor na is para as pá gi nas li -
te rá ri as, ini ci an do-se um pro ces so em que a co mu ni -
ca ção es ta va cons tru in do a his tó ria. Os acon te ci men -
tos agen da dos pe los ve í cu los de co mu ni ca ção cer ta -
men te fa rão par te da his tó ria, mas é por meio da ex -
pres são ar tís ti ca e li te rá ria que eles ob têm uma vi si bi -
li da de mais con sis ten te, prin ci pal men te pela di fe ren -
ça do seu pro ces so de pro du ção e re cep ção, me nos
fu gaz que o da co mu ni ca ção jor na lís ti ca.

Eu cli des da Cu nha afir ma que não ele geu ne -
nhum pro ta go nis ta em Os Ser tões. Mas re pu di ou a
for ma como a opi nião pú bli ca ma triz es ta va sen do
cons tru í da, a par tir de in te res ses pri va dos. Para ele,
os gran des vi lões da His tó ria fo ram aque les que fi ze -
ram o acon te ci men to, nos emer gen tes me i os de co -
mu ni ca ção. Os ma i o res jor na is do País en vi a ram à
guer ra de Ca nu dos cor res pon den tes, para que es tes
lhes in for mas sem to dos os acon te ci men tos, de acor -
do com os in te res ses de cada gru po en vol vi do. Este
fato é re gis tra do nas obras con tem po râ ne as do ci clo
ca nu di a no, cu jos per so na gens co mu ni ca do res es tão
sem pre pre sen tes. São os per so na gens es cri to res,
ge ral men te jor na lis tas cor res pon den tes dos jor na is
da épo ca, que bus ca vam no ti ci ar, do cu men tar os fa -
tos da guer ra e pro pa gá-los.

O medo tá ci to em en con trar pa la vras para não
ofen der a Re pú bli ca, nem o Exér ci to, que os fa zi am
os ci lar en tre as opi niões pre con ce bi das e a re a li da de
crua que es ta vam pre sen ci an do, pro pi ci ou uma ma ni -
pu la ção dos da dos. Os jor na lis tas de ram for ma ao co -
ti di a no e à cul tu ra dos ser tões, aos em ba tes fra tri ci -
das e às lu tas po lí ti cas, lem bran do as ra zões da de -

ge ne res cên cia so ci al e, al gu mas ve zes, ci tan do até
os tex tos eu cli di a nos. 

A guer ra de Ca nu dos, nos úl ti mos me ses de
1897, foi far ta men te co ber ta pela im pren sa, que deu
gran de im por tân cia ao acon te ci men to. Tor nou-se co -
nhe ci da de mu i tos ci da dãos que, iso la dos num país
tão vas to, bus ca vam in for ma ções so bre “um can to” do 
ser tão nor des ti no. As no tí ci as se po la ri za vam en tre a
Ca a tin ga e a “Rua do Ou vi dor”, re pre sen ta ção eu cli -
di a na da Na ção e da im pren sa.

Esca pan do à li ge i re za jor na lís ti ca, a es cri ta li te -
rá ria é a ga ran tia de uma me mó ria, não per mi ti da
pelo jor nal, que no ti cia acon te ci men tos, mas não dá a 
eles o po der e a mar ca his tó ri ca, como acon te ce na li -
te ra tu ra. 

Esse con fron to de gê ne ros foi pro vo ca do por
Eu cli des da Cu nha, que per pe tu ou o tema da guer ra,
con so li dou as for mas de ex pres são dos te mas na ci o -
na is e as ba ses de uma co mu ni ca ção na ci o nal, an co -
ra da em re fe rên ci as lo ca is. Qu an do Eu cli des da Cu -
nha afir ma que não ele geu ne nhum pro ta go nis ta em
Os Ser tões, mas de i xa mar gem para que se en ten da
que os gran des an ta go nis tas da es tó ria fo ram aque -
les que fi ze ram o acon te ci men to nos emer gen tes me -
i os de co mu ni ca ção, ele não só re ve la a for ma como
os jor na is ma ni pu la ram a opi nião, bem como evi den -
cia a cri se e os con fli tos de opi nião sur gi dos após a
guer ra.

O que se ria ape nas uma no tí cia so bre um acon -
te ci men to trans for mou-se em uma in ter pre ta ção do
País, da sua gen te e do pró prio fe nô me no. A des cri -
ção dos de ta lhes da re gião e de sua cul tu ra, com pa -
ra da com o fato his tó ri co pre sen ci a do e ana li sa do,
tem di men são de uma cena de pers pec ti va uni ver sal.

Fi na li zan do, Srªs e Srs. Se na do res, é vá li do que
se in da gue e se re fli ta qua is fo ram as mu dan ças ver -
da de i ra men te al can ça das após um sé cu lo de his tó ria. 
Em Os Ser tões, quan do Eu cli des de nun cia o em pe -
nho da “Rua do Ou vi dor”, ali men ta do pe los jor na is,
em de se jar a der ro ta das ca a tin gas, o au tor aler ta:
“Não vi mos o tra ço su pe ri or do acon te ci men to. Aque -
le aflo ra men to ori gi na lís si mo do pas sa do, pa ten te an -
do to das as fa lhas da nos sa evo lu ção, era um belo en -
se jo para es tu dar mo-las, cor ri gir mo-las ou anu lar -
mo-las. Não en ten de mos a li ção elo qüen te”.

Será que, cem anos de po is, já apren de mos a li -
ção?

Ten do re nun ci a do, em nome da bre vi da de e da
con ci são, a abor dar tan tos as pec tos da obra, não
pos so, con tu do, omi tir dois de les que a no ta bi li za ram
e fi ze ram-na um mar co da li te ra tu ra bra si le i ra.
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Como toda ver da de i ra obra-pri ma, ao lon go do
sé cu lo XX, Os Ser tões exer ceu in fluên cia so bre ou -
tros au to res e foi su ce di do por ro man ces que, a par -
tir do seu le ga do, ge ra ram uma nova ima gem da in te -
li gên cia bra si le i ra, prin ci pal men te a par tir da Se ma -
na de Arte Mo der na, por meio de au to res como José
Amé ri co, Jor ge Ama do, Gra ci li a no Ra mos, Gu i ma -
rães Rosa e ou tros. No pla no in ter na ci o nal, des ta -
ca-se a obra de Var gas Llo sa, A guer ra do fim do
Mun do, como li te ra tu ra exem plar do ci clo te má ti co
ca nu di a no.

Ou tra mar ca dis tin ti va da obra é o seu es ti lo exu -
be ran te, de fe i ção bar ro ca. Quer obra de fic ção, nar ra -
ti va he rói ca, re a lís ti ca e in ven ti va, quer epo péia em
pro sa, a trans fi gu ra ção lin güís ti ca de Os Ser tões foge 
à re gra ge ral dos li vros até en tão es cri tos em nos sa
lín gua. Ao es cre ver so bre o ser ta ne jo rude e fa ná ti co,
Eu cli des da Cu nha cons trói o co le ti vo na ob ses são da 
pa la vra rude, como ru des são o ser ta ne jo e o ja gun ço. 
Lin gua gem de cipó, como de cipó é a ve ge ta ção da
na tu re za fí si ca dos ser tões da Ba hia, im pi e do sa com
seus ha bi tan tes e re ti ran tes, tan gi dos pela in cle mên -
cia da pior de to das as afli ções: a sede.

Ao apro xi mar-se des se uni ver so, Os Ser tões
tor nou-se um li vro vin ga dor. De po i men to para a pos -
te ri da de, do qual emer ge Ca nu dos, guer ra sem ven -
ce do res nem ven ci dos, mas pro va elo qüen te e trá gi ca 
de que o Nor des te bra si le i ro pre ci sa ser re di mi do.

Os Ser tões é con si de ra do por mu i tos es tu di o -
sos “o li vro mais im por tan te de nos sa cul tu ra”, como
diz Car los He i tor Cony. É uma con si de ra ção que só o
tem po po de rá con fir mar.

Não há dú vi da, en tre tan to, de que faz par te de
qual quer câ no ne que se que i ra es ta be le cer para a Li -
te ra tu ra Bra si le i ra.

Eu cli des da Cu nha ins ta u rou o de ba te, no meio
li te rá rio, so bre as am bi güi da des de um tex to nar ra ti vo
que es co lhia um fato his tó ri co como ma té ria dis cur si -
va. Pos si bi li tou um diá lo go de gê ne ros, no mo men to
em que a re pre sen ta ção so bre a guer ra saiu das pá gi -
nas dos jor na is para as pá gi nas li te rá ri as, ini ci an -
do-se um pro ces so de ava li a ção não ape nas do ob je -
to con ce bi do, mas da for ma como a co mu ni ca ção es -
ta va cons tru in do a His tó ria.

Os Ser tões, Srªs e Srs. Se na do res, trou xe para
a cena li te rá ria, pela pri me i ra vez, as con tra di ções, a
be le za e a tra gé dia do ho mem bra si le i ro. 

Este li vro é uma se men te, que me re ce rá, sem -
pre, as de fe rên ci as e as ho me na gens que vi er mos a
lhe pres tar.

Mu i to Obri ga do!

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

S. Exª dis põe de 5 mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ocu po a tri bu na nes ta tar de para agra de cer, de for ma
emo ci o na da e sin ce ra, ao povo do meu Esta do, que
me re con du ziu pelo voto po pu lar, di re to e se cre to, a
este am bi en te sa lu tar da de mo cra cia bra si le i ra, o Se -
na do Fe de ral, Casa da qual fi ze ram e fa zem par te fi -
gu ras mo nu men ta is da vida po lí ti ca na ci o nal, no pas -
sa do, ilus tra da pela pre sen ça des se pa tri mô nio da
His tó ria do Bra sil, que é Rui Bar bo sa. Edi fi ca da, tam -
bém, com as pre sen ças de Se na do res como Mil ton
Cam pos, Má rio Co vas e tan tos ou tros que fi ze ram
his tó ria e de ram a sua par ti ci pa ção efe ti va em fa vor
da de mo cra ti za ção e da me lho ria das con di ções de
vida do povo bra si le i ro. 

Agra de ço ao povo de Ser gi pe que, de for ma al -
ta ne i ra, pa cí fi ca e de mo crá ti ca, de mons trou a sua au -
to no mia, a sua cons ci en ti za ção. Embo ra fos se essa
can di da tu ra de sa van ta ja da pelo pro ces so que co nhe -
ce mos no nor des te do Bra sil, pela fal ta de rá di os e ca -
na is de te le vi são para lhe da rem co ber tu ra, pela fal ta
de con di ções fi nan ce i ras para sua sus ten ta ção, ape -
sar das ad ver si da des e das di fi cul da des, o povo de
Ser gi pe in ter pre tou não só o meu pas sa do como Go -
ver na dor e como Se cre tá rio da Edu ca ção, mas tam -
bém como Se na dor. 

Agra de ço a pro je ção que o Se na do Fe de ral deu
aos in te gran tes des ta Casa, por meio da TV Se na do,
cuja trans mis são é re a li za da não ape nas pe los ca na -
is fe cha dos de te le vi são, mas tam bém, prin ci pal men -
te, pe las cha ma das pa ra bó li cas, que le vam ao Bra sil
in te i ro nos sa men sa gem, nos so dis cur so, nos so tra -
ba lho, em fa vor do nos so País.

As ur nas de mons tra ram que há um sen ti men to
de mu dan ça, o que foi cons ta ta do no dia 6 de ou tu bro
pas sa do. Uma mu dan ça im pe ri o sa pre ci sa acon te cer
em nos so País. Já che ga de ter mos um mo de lo ex clu -
den te, in jus to, no qual pre do mi na o de sem pre go, a vi -
o lên cia e a sub mis são do nos so País ao ca pi tal in ter -
na ci o nal. Um gri to de aler ta foi dado no dia 6 de ou tu -
bro pelo povo bra si le i ro que co lo cou em pri me i ro lu -
gar como can di da to pre fe ri do à Pre si dên cia do Bra sil
um ex-sin di ca lis ta, o tra ba lha dor Luiz Iná cio Lula da
Sil va, o Lula. Tra ta-se, efe ti va men te, de uma vi tó ria do 
povo bra si le i ro, que, de for ma bas tan te cla ra, de -
mons trou, por meio do voto, que está can sa do des se
mo de lo. Mais de 70% do ele i to ra do bra si le i ro vo tou na 
Opo si ção, em seus prin ci pa is can di da tos: em Lula,
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em Ga ro ti nho e em Ciro Go mes, nos que não con cor -
dam com a po lí ti ca es ta be le ci da de sub mis são do
Bra sil ao es tran ge i ro.

Qu e ro, tam bém, ao tem po em que agra de ço ao
povo de Ser gi pe e aos nos sos com pa nhe i ros do Se -
na do Fe de ral, de i xar aqui um re gis tro de pa ra béns
aos que se ele ge ram; aos que não con se gui ram, que -
ro de i xar aqui o meu re co nhe ci men to ao seu tra ba lho.
A de mo cra cia é isso mes mo. Te mos ain da mu i to tem -
po pela fren te e o que in te res sa é o tra ba lho que re a li -
za ram em fa vor do for ta le ci men to do re gi me de mo -
crá ti co. O nos so com pa nhe i ro e ami go Ber nar do Ca -
bral, a Se na do ra Emi lia Fer nan des e ou tros tan tos
que não vol ta ram de i xa ram sua mar ca in de lé vel aqui
no Se na do Fe de ral, um tra ba lho edi fi can te, acom pa -
nha do não só por nós, mas por to dos aque les que, li -
gan do a TV Se na do, pu de ram tes te mu nhar que cum -
pri ram com sua obri ga ção, com o seu pa pel em fa vor
do Bra sil e do for ta le ci men to do Se na do Fe de ral.

Apro ve i to o mo men to em que está pre si din do o
Se na do Fe de ral o meu ami go Edi son Lo bão para pa -
ra be ni zá-lo e tam bém o Se na dor Ra mez Te bet.   V.
Exªs e as sim tam bém o meu co le ga e ami go Ro meu
Tuma, que ob te ve uma bri lhan te vi tó ria no Esta do de
São Pa u lo, são vi to ri o sos nes sa ele i ção. Te nho cer te -
za ab so lu ta de que o Se na do está for ta le ci do, cada
vez mais, no con ce i to da opi nião pú bli ca do País
como uma ins ti tu i ção mo de lar, im por tan te para a vi -
vên cia de mo crá ti ca e o for ta le ci men to da eco no mia e
do so ci al em nos so País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 507, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, se jam so li ci -

tas, em meio ele trô ni co, ao Mi nis tro do De sen vol vi -
men to Agrá rio, José Abrão, as se guin tes in for ma ções

1. Den tre o nú me ro de as sen ta men tos re a li za dos
no Esta do de São Pa u lo e in for ma dos pelo Insti tu to Na -
ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria - Incra, quan -
tos fo ram cri a dos em 2001 e quan tos fo ram re co nhe ci -
dos nes se ano, mas im plan ta dos em anos an te ri o res?

2. Re la tó rio com ple to in for man do os as sen ta men -
tos ru ra is, es pe ci fi can do: re gião, es ta do, de no mi na ção
do pro je to de as sen ta men to, mu ni cí pio sede, nú me ro
de fa mí li as, área, data de cri a ção, for ma de aqui si ção e
a fase de sen vol vi men to do as sen ta men to.

Jus ti fi ca ção

Em re u nião re a li za da na Su pe rin ten dên cia Re -
gi o nal do Incra em São Pa u lo, no dia 9 de se tem bro
úl ti mo, com a par ti ci pa ção do pro fes sor Ber nar do
Man ça no Fer nan des da Uni ver si da de Esta du al Pa u -
lis ta – UNESP, o su pe rin ten den te Ge ral do Le i te e eu,
o pro fes sor apre sen tou ao su pe rin ten den te uma ta be -
la com pa ra ti va en tre os da dos do Insti tu to de Ter ras
da Esta do de São Pa u lo – ITESP, ór gão vin cu la do à
Se cre ta ria de Jus ti ça e da De fe sa da Ci da da nia do
Go ver no do Esta do de São Pa u lo, e os da dos da
Incra, re fe ren tes aos as sen ta men tos im plan ta dos em
São Pa u lo, no ano de 2001. Nes ta evi den ci ou-se que
al guns as sen ta men tos que o Incra afir ma ter cri a do
em 2001, se gun do os da dos do ITESP, fo ram re a li za -
dos na dé ca da de oi ten ta e nos anos no ven ta.

Por sua vez, o jor nal a Fo lha de S.Pa u lo, do úl ti -
mo dia 29 de se tem bro, afir ma que o Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio in clu iu em suas es ta tís ti cas de
as sen ta men tos be ne fi ciá ri os já fa le ci dos, de cla ran do
as sen ta men tos cri a dos no go ver no mi li tar, em 1983,
como im plan ta dos em 1999.

Di an te des sas con tra di ções as in for ma ções
aqui so li ci ta das são de fun da men tal im por tân cia para
os tra ba lhos des sa Casa.

Sala de Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – Edu -
ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 508, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no do 

Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa Exce lên cia, se jam
so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Mi nas e
Ener gia, Dr. Fran cis co Luiz Si but Go mi de, as se guin -
tes in for ma ções re fe ren tes à Pe tro brás:

1 – Con fir mar e, caso po si ti vo, jus ti fi car a ven da
de ati vos da Pe tro brás nas 5 (cin co) uni da des de re fi -
no: REDUC – Re fi na ria Du que de Ca xi as/Rio de Ja -
ne i ro; RLAM – Re fi na ria Lan dul fo Alves de Ma ta ri -
pe/Ba hia; REMAN – Re fi na ria de Ma na us/AM;
LUBNOR – Lu bri fi can tes do Nor tes te/CE; e SIX – Su -
pe rin ten dên cia Indus tri al do Xis to/PR;

2 – Con fir mar e ex pli ci tar as pro vi dên ci as em
de sen vol vi men to pela Pe tro brás com vis tas à com pra
de uma re fi na ria no Esta do de Lou i si a na/EUA;

3 – Jus ti fi car eco no mi ca men te a com pra de
56% da em pre sa Pe rez Com panc (PECOM) da
Argen ti na, cujo ba lan ço pa tri mo ni al re ve la 1,3 bi lhões
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de dó la res con tra um ba lan ço fi nan ce i ro que acu sa
um pas si vo de 2,3 bi lhões de dó la res.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – Ro -
ber to Sa tur ni no.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2002

Insti tui in cen ti vo fis cal des ti na do a
es ti mu lar a con tra ta ção de jo vens para o
pri me i ro em pre go e de tra ba lha do res
com mais de cin qüen ta anos de ida de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con ce di do, pelo pra zo de oito anos a

par tir da vi gên cia des ta lei, in cen ti vo fis cal ao em pre -
ga dor, pes soa ju rí di ca su je i ta ao re gi me de apu ra ção
do lu cro real nos ter mos da le gis la ção do im pos to de
ren da, que con tra tar tra ba lha dor:

I – com ida de en tre de zes se is e vin te e cin co
anos que nun ca te nha tra ba lha do com Car te i ra de
Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al as si na da e con tra to re -
gu lar de tra ba lho;

II – com mais de cin qüen ta anos de ida de e de -
sem pre ga do nos doze me ses ime di a ta men te an te ri o -
res à data da con tra ta ção.

§ 1º O tra ba lha dor con tra ta do nos ter mos des te
ar ti go de ve rá es tar ca das tra do como so li ci tan te de
em pre go jun to ao Sis te ma Na ci o nal de Empre go
(SINE).

§ 2º O em pre ga dor de ve rá de po si tar, anu al men -
te, no Mi nis té rio do Tra ba lho e do Empre go, a re la ção
dos tra ba lha do res con tra ta dos na for ma des te ar ti go
jun ta men te com a có pia de sua Re la ção Anu al de
Infor ma ções So ci a is (RAIS).

§ 3º Os tra ba lha do res de que tra tam os in ci sos I
e II não po de rão:

I – pos su ir ren da pró pria de qual quer na tu re za
su fi ci en te a sua ma nu ten ção e a de sua fa mí lia;

II – es tar em gozo de qual quer be ne fí cio pre vi -
den ciá rio de pres ta ção con ti nu a da;

III – ter sido be ne fi ci a do por con tra to de tra ba lho 
in cen ti va do de que tra ta esta lei;

IV – ter sido em pre ga do do em pre ga dor con tra -
tan te.

Art. 2º O in cen ti vo fis cal cor res pon de rá à de du -
ção, do im pos to de ren da de vi do, do va lor cor res pon -
den te a cin qüen ta por cen to do mon tan te lí qui do dos
sa lá ri os pa gos no ano base aos tra ba lha do res es pe -
ci fi ca dos no ar ti go an te ri or.

§ 1º Em re la ção a cada tra ba lha dor, o in cen ti vo
fis cal será vá li do por um ano, a con tar da data da ad -
mis são nos ter mos des ta lei.

§ 2º A de du ção de que tra ta este ar ti go não po -
de rá ul tra pas sar cin co por cen to do im pos to de ren da
de vi do nem quin ze por cen to do va lor to tal da fo lha de
pa ga men tos do em pre ga dor be ne fi ci a do com o in -
cen ti vo fis cal.

Art. 3º As con tra ta ções in cen ti va das de que tra -
ta esta lei só po de rão ocor rer se sig ni fi ca rem acrés ci -
mo no nú me ro de em pre ga dos da em pre sa ou es ta -
be le ci men to.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do dis pos to no ca -
put, o nú me ro de em pre ga dos da em pre sa ou es ta -
be le ci men to cor res pon de rá à mé dia arit mé ti ca men -
sal do nú me ro de em pre ga dos nos seis me ses ime di -
a ta men te an te ri o res ao da data da con tra ta ção nos
ter mos des ta lei.

Art. 4º Caso o em pre ga dor res cin da, sem jus ta
ca u sa, o con tra to de tra ba lho in cen ti va do an tes dos
doze me ses de sua vi gên cia, será obri ga do a re co -
lher, re tro a ti va men te, para cada um dos me ses em
que uti li zou o in cen ti vo fis cal dis pos to nes ta lei, a di fe -
ren ça do im pos to de ren da de vi do.

Art. 5º O des cum pri men to, pelo em pre ga dor, do
dis pos to nes ta lei su je i ta-o ao re co lhi men to es pe ci fi -
ca do no art. 4º e de ma is pe na li da des e acrés ci mos
pre vis tos na le gis la ção do im pos to de ren da.

Art 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Um dos prin ci pa is pro ble mas que afli gem os tra -
ba lha do res, atu al men te, é o de sem pre go. O re du zi do
cres ci men to eco nô mi co dos úl ti mos anos ver sus o
au men to ve ge ta ti vo da po pu la ção tem se re fle ti do nas 
cres cen tes ta xas de de sem pre go ob ser va das. Com
efe i to, en tre ju lho de 1994 e de 2002, a taxa de de -
sem pre go aber to nas prin ci pa is re giões me tro po li ta -
nas do Bra sil pas sou de 5,5% para 7,5%, de acor do
com da dos do IBGE.

Nes se am bi en te de ex tre ma es cas sez na ofer ta
de pos tos de tra ba lho, o tra ba lha dor inex pe ri en te que
bus ca seu pri me i ro em pre go e aque le com ida de mais 
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avan ça da têm sido sis te ma ti ca men te pre te ri dos por
tra ba lha do res com ex pe riên cia pro fis si o nal e pre su -
mi do ma i or vi gor fí si co.

Com efe i to, os jo vens e os tra ba lha do res mais
ido sos têm tido mu i ta di fi cul da de para se in se ri rem no 
mer ca do de tra ba lho. Na re gião Me tro po li ta na de São
Pa u lo, da dos da Fun da ção SEADE in di cam que cer ca 
de 30% dos tra ba lha do res de sem pre ga dos em 1999
ti nham en tre 18 e 24 anos de ida de. Os de sem pre ga -
dos com ida de si tu a da en tre 25 e 39 anos de ti nham
par ti ci pa ção si mi lar no de sem pre go, se gui dos dos
de sem pre ga dos com mais de 40 anos de ida de, que
re pre sen ta vam 20% do con tin gen te to tal. Res sal te-se 
ain da que qua se 28% dos jo vens en tre 18 e 24 anos
es ta vam de sem pre ga dos no mes mo ano.

A pre sen te pro po si ção ten ta ame ni zar o pro ble -
ma ao in cen ti var o pri me i ro em pre go de jo vens tra ba -
lha do res e a con ti nu i da de dos mais ido sos no mer ca -
do de tra ba lho. A in ten ção é pos si bi li tar ao tra ba lha -
dor inex pe ri en te ad qui rir a ex pe riên cia no tra ba lho e
àque le com mais ida de con ti nu ar sen do pro du ti vo.

O in cen ti vo fis cal pro pos to é a de du ção, do im -
pos to de ren da de vi do, do va lor equi va len te a 50%
dos sa lá ri os lí qui dos pa gos no ano base a jo vens com 
ida de en tre 18 e 25 anos que nun ca te nham tra ba lha -
do e a tra ba lha do res com mais de 50 anos de ida de e
de sem pre ga dos nos doze me ses an te ri o res à con tra -
ta ção.

A su ges tão é que o in cen ti vo vi go re por oito
anos, tem po su fi ci en te para re to ma da ple na e sus ten -
tá vel do cres ci men to da eco no mia bra si le i ra e con se -
qüen te re du ção e es ta bi li za ção do ní vel de de sem -
pre go.

Para cada con tra ta ção in cen ti va da, im põe-se o
li mi te tem po ral de doze me ses, tem po su fi ci en te não
ape nas para o apren di za do pro fis si o nal do jo vem,
como tam bém para o em pre ga dor ava li ar a ca pa ci da -
de do em pre ga do e de ci dir acer ca de sua ma nu ten -
ção na em pre sa.

Ao im pe dir que o tra ba lha dor seja de mi ti do sem
jus ta ca u sa du ran te a va li da de do con tra to de tra ba lho 
in cen ti va do, bus ca-se ga ran tir-lhe tra ba lho por pelo
me nos um ano, bem como ini bir a ro ta ti vi da de da
mão-de-obra.

Para evi tar acor dos en tre em pre ga dor e em pre -
ga do le si vos aos co fres pú bli cos, es ti pu la-se que o in -
cen ti vo fis cal só va le rá para o pri me i ro con tra to de tra -
ba lho de cada tra ba lha dor na em pre sa. Impe de-se,
as sim, que o em pre ga dor de mi ta o em pre ga do com
mais de 50 anos de ida de e o re ad mi ta após doze me -

ses, de for ma a re ce ber be ne fí cio fis cal re la ti vo àque -
la con tra ta ção.

Tam bém fi cam ex clu í dos do pro gra ma os tra ba -
lha do res que já se be ne fi ci a ram da con tra ção in cen ti -
va da, de for ma a per mi tir que mais pes so as se jam
abran gi das pela ini ci a ti va. Igual men te são ex clu í dos
aque les que, de al gu ma for ma, au fe rem qual quer tipo
de ren da, como apo sen ta dos e pen si o nis tas, pri vi le gi -
an do os que, sem em pre go, não pos su em ou tro meio
de Sus ten to.

Ou tros pon tos im por tan tes são os li mi tes im pos -
tos ao in cen ti vo fis cal – 5% do im pos to de vi do e 15%
da fo lha de pa ga men tos – e a exi gên cia de que as
con tra ta ções in cen ti va das re sul tem em acrés ci mo no
nú me ro de em pre ga dos da em pre sa. No pri me i ro
caso, bus ca-se con fe rir li mi te à per da de re ce i ta pú bli -
ca de cor ren te do pro gra ma de in cen ti vo. No se gun do,
a in ten ção é ga ran tir a ex pan são do em pre go e não a
subs ti tu i ção de mão-de-.obra não abran gi da pela
con tra ta ção in cen ti va da por aque la com con tra to de
tra ba lho ob je to de in cen ti vo fis cal.

Como me di das des ti na das a fa ci li tar a fis ca li za -
ção, re quer-se que o tra ba lha dor es te ja ca das tra do
no SINE e que a em pre sa apre sen te, anu al men te, a
re la ção das con tra ta ções in cen ti va das jun ta men te
com a RAIS, cuja apre sen ta ção anu al já é obri ga tó ria.

Por fim, es ti pu la-se que o em pre ga dor que des -
cum prir as re gras per ti nen tes à con tra ta ção in cen ti va -
da su je i ta-se ao re co lhi men to re tro a ti vo da di fe ren ça
do im pos to de ren da de vi do e de ma is pe na li da des e
acrés ci mos pre vis tos na le gis la ção.

São es sas, Se nho res Se na do res, as con si de ra -
ções bá si cas que fun da men tam o pro je to de lei e de i -
xam cla ro seu al can ce so ci al,

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. –  Ge -
ral do Melo

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236, DE 2002

Con si de ra des pe sas ope ra ci o na is
os gas tos re a li za dos por em pre sas em
ações de pre ven ção de do en ças car di o -
vas cu la res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Con si de ram-se des pe sas ope ra ci o na is,

para efe i to da apu ra ção do Impos to so bre a Ren da,
os gas tos re a li za dos pe las em pre sas com ações de
pre ven ção de do en ças car di o vas cu la res, des ti na das
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in dis tin ta men te a to dos os seus em pre ga dos, di ri gen -
tes e res pec ti vos de pen den tes.

Pa rá gra fo úni co. As ações de que tra ta o ca put
com pre en dem as se guin tes, sem pre ju í zo de ou tras
que ve nham a ser lis ta das pelo Mi nis té rio da Sa ú de:

I – as que vi sem à pre ven ção do ta ba quis mo;
II – as de ofe re ci men to de tra ta men tos para de i -

xar de fu mar;
III – as de in for ma ção, edu ca ção e co mu ni ca ção 

des ti na das à:
a) mu dan ça de com por ta men tos e há bi tos ali -

men ta res;
b) pro mo ção do exer cí cio fí si co re gu lar;
c) pro mo ção da re a li za ção de exa mes mé di cos

pe rió di cos para de ter mi na ção de ní ve is de li pí di os
plas má ti cos e da ten são ar te ri al e de tec ção de fa to res 
ge né ti cos de ris co para do en ças car di o vas cu la res,
com vis tas à ins ti tu i ção dos tra ta men tos ca bí ve is;

IV – as de im plan ta ção e ma nu ten ção de:
a) ins ta la ções e equi pa men tos es por ti vos e de

gi nás ti ca;
b) ser vi ços de sa ú de para re a li za ção dos exa -

mes e tra ta men tos re fe ri dos na alí nea c do in ci so III;
V – as que vi sem à re du ção do es tres se nos am -

bi en tes de tra ba lho.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no exer cí cio fi -
nan ce i ro sub se qüen te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

No pri me i ro ar ti go da Se ção de di ca da à Sa ú de,
as sim dis põe a Car ta Mag na:

Art. 196. A sa ú de é di re i to de to dos e
de ver do Esta do, ga ran ti do me di an te po lí ti -
cas so ci a is e eco nô mi cas que vi sem à re du -
ção do ris co de do en ça e de ou tros agra vos
e ao aces so uni ver sal igua li tá rio às ações e
ser vi ços para sua pro mo ção, pro te ção e re -
cu pe ra ção.

Ao uni ver sa li zar o aces so gra tu i to de to dos os
bra si le i ros às ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e
de ter mi nar o seu aten di men to in te gral, a Lei su pre ma
es ta be le ce “pri o ri da de para as ati vi da des pre ven ti -
vas”, no art. 198, II. À sa be do ria po pu lar con ti da no
ve lho bro car do “é me lhor pre ve nir do que re me di ar”
re ve la-se, com toda for ça, quan do se tra ta de sa ú de.
Os cons ti tu in tes de 1988 aco lhe ram o sá bio prin cí pio,
não ape nas por ra zões hu ma ni tá ri as mas tam bém
por ra zões fi nan ce i ras.

Com efe i to, é ex tre ma men te one ro so – e fora do
al can ce dos co fres pú bli cos – aten der, com qua li da de

e pres te za, a to dos os bra si le i ros que ne ces si tam de
as sis tên cia mé di co-hos pi ta lar.

Pre ven ção é en ten di da como a ação de aten ção 
à sa ú de que se exe cu ta an tes que a do en ça ou con di -
ção in de se já vel de sa ú de se ins ta le, e é es pe ci fi ca -
men te di ri gi da a pre ve nir a ocor rên cia de uma de ter -
mi na da do en ça. A pre ven ção será tan to mais im por -
tan te quan to mais ele va da for a in ci dên cia da do en ça.

Ora, as “do en ças car di o vas cu la res” cons ti tu em
a pri me i ra ca u sa de mor tes no País; e, nes se con jun -
to, as do en ças is quê mi cas do co ra ção e as do en ças
ce re bro vas cu la res são, mais es pe ci fi ca men te, as
gran des vi lãs ma ta do ras de gen te.

As do en ças car di o vas cu la res não têm uma ca u -
sa úni ca. São de cor ren tes da in te ra ção e po ten ci a li -
za ção de um con jun to de fa to res de ris co que os es tu -
dos e acha dos epi de mi o ló gi cos en con tra ram as so ci -
a dos ao seu apa re ci men to. Entre os fa to res de ris co
as so ci a dos ao apa re ci men to das do en ças is quê mi -
cas do co ra ção e das do en ças ce re bro vas cu la res, re -
la ci o nam-se:

– o ta ba quis mo;
– a ali men ta ção rica em car nes ver me lhas e

gor du ras ani ma is;
– o se den ta ris mo;
– o es tres se;
– a do en ça hi per ten si va;
– fa to res ge né ti cos.
O am plo es pec tro de ações ca pa zes de pre ve nir 

a ocor rên cia de do en ças car di o vas cu la res su ge re
que toda a so ci e da de – e não ape nas o Esta do – deve 
se en ga jar na sua for mu la ção e exe cu ção. O lo cal de
tra ba lho é um dos mais pro pí ci os para esse fim. A em -
pre sa mo der na é cada vez mais so li dá ria com seu tra -
ba lha dor e a fa mí lia dele, pois os re cur sos hu ma nos
são a cha ve do seu su ces so. Pre o cu pa da com a hi gi -
dez e pre pa ro de seus co la bo ra do res – con di ção sine 
qua non para a sua pro du ti vi da de em um mun do
com pe ti ti vo –, a em pre sa, além dos sa lá ri os, ten de a
ofe re cer-lhes ali men ta ção, for ma ção pro fis si o nal, e
as sis tên cia mé di ca, odon to ló gi ca, far ma cêu ti ca e so -
ci al.

O Esta do bra si le i ro, re co nhe cen do o al can ce
so ci al des sas ati vi da des, per mi te que os gas tos de las 
de cor ren tes, in clu si ve com o pa ga men to de pla nos de 
sa ú de, se jam con si de ra dos des pe sas ope ra ci o na is,
e, como tais, de du tí ve is na apu ra ção do Impos to de
Ren da, a teor do art. 360 do Re gu la men to do Impos to
de Ren da (RIR).

Pa i ram, en tre tan to, dú vi das so bre a le ga li da de
da de du ti bi li da de dos gas tos re la ti vos a ações de pre -
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ven ção de do en ças e agra vos no âm bi to das em pre -
sas. Con ve nha mos que, do pon to de vis ta fis cal, não
faz sen ti do es ti mu lar as ações de re cu pe ra ção da sa -
ú de, mu i to mais one ro sas, e nem sem pre bem su ce -
di das, e de ses ti mu lar as ações de pre ven ção, de cus -
tos me no res e de su ces so ga ran ti do para o tra ba lha -
dor, a em pre sa, a so ci e da de e o Esta do. To dos só têm 
a ga nhar com o in cen ti vo às ações pre ven ti vas: o tra -
ba lha dor, com a sa ú de e a vida; a em pre sa, com a re -
du ção de cus tos e o au men to da pro du ti vi da de; a so -
ci e da de e o Esta do, com dis pên di os me no res na ma -
nu ten ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de, um de vo ra dor
de di nhe i ro.

O pro je to que ora apre sen ta mos à con si de ra ção 
dos Pa res visa, sim ples men te, dis si par as dú vi das
de cor ren tes de uma in ter pre ta ção li te ral e res tri ti va da 
le gis la ção do Impos to de Ren da. A pro po si ção con -
cen tra o seu foco nas do en ças car di o vas cu la res, por
duas ra zões:

a) são a prin ci pal ca u sa de mor te no
Bra sil;

b) as ações que as pre vi nem con tri bu -
em, tam bém, para o bem-es tar ge ral do tra -
ba lha dor e de sua fa mí lia.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – 
Be ní cio Sam pa io.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co mis são
com pe ten te. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 509, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is a in ser ção

em Ata, de vo tos de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to
do So ció lo go José Edu ar do Utzig, ocor ri do na no i te
de on tem, dia 8, bem como se jam en vi a das a fa mí lia
en lu ta da e à Pre si dên cia Re gi o nal do Par ti do dos Tra -
ba lha do res, do Esta do do Rio Gran de do Sul, os vo tos 
de con do lên ci as do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – Emi -
lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 510, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Arti go 43, Inci so I, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que seja con si -
de ra do como li cen ça para tra ta men to de sa ú de, do
dia 3 de ou tu bro a 1º de no vem bro do cor ren te, con -
for me ates ta do em ane xo.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – Ger -
son Ca ma ta.

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 43, Inci so II, do Re gi men to 

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a con ces são de
li cen ça para tra tar de as sun tos de in te res se par ti cu -
lar, sem re mu ne ra ção, de 2 de no vem bro de 2002 a
31 de ja ne i ro de 2003.

Sala das Ses sões, 9 de ou tu bro de 2002. – Ger -
son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e sub me ti dos a
de lí be ra ção da Mesa, nos ter mos do § 5º, do art. 40,
do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 108/02-GLPFL

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em vir tu de do tér mi no da li cen ça do Se na dor Ge -

ral do Althoff, co mu ni co a V.Exª, e à Casa que S. Exª vol -
ta rá a in te grar as se guin tes Co mis sões Per ma nen tes:

Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE,
como su plen te;

Co mis são de Assun tos So ci a is – CAS, como ti -
tu lar;

Co mis são de Edu ca ção – CE, como ti tu lar;
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -

ci o nal – CRE, como su plen te;
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra – CI,

como su plen te;
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Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC,
como ti tu lar.

Co mu ni co ain da, que S. Exª pas sa rá a in te grar,
como ti tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Cor di al men te, –  José Agri pi no, Lí der do Par ti -
do da Fren te Li be ral-PFL

OF. Nº 11O/02-GLPFL

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção

do Se na dor Lind berg Cury pelo Se na dor José Jor ge,
como su plen te, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia.

Cor di al men te, – José Agri pi no, Lí der do Par ti -
do da Fren te Li be ral-PFL

OF. Nº 111/02-GLPFL

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção

da Se na do ra Ma ria do Car mo Alves pelo Se na dor
José Jor ge, como su plen te, na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos.

Cor di al men te, –  José Agri pi no, Lí der do Par ti -
do da Fren te Li be ral-PFL

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OF. Nº 112/02-GLPFL

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2002

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

Par ga como Vice-Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral.
Cor di al men te, –  José Agri pi no, Lí der do Par ti -

do da Fren te Li be ral-PFL.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu cor res pon -
dên cia as si na da pelo Se na dor Luiz Otá vio, re la tor do
Pro je to de Lei do Se na do nº 51, de 2002, apro va do
ter mi na ti va men te pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, pro pon do ade qua ção re da ci o nal
do tex to do re fe ri do Pro je to.

Uma vez que já trans cor reu o pra zo sem in ter -
po si ção do re cur so pre vis to no § 3º do art. 91 do Re gi -
men to Inter no, a Pre si dên cia de ter mi nou a con so li da -
ção do tex to do Pro je to com a ade qua ção su ge ri da
pelo Re la tor e en ca mi nha rá a ma té ria à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

É o se guin te o tex to con so li da do:

TEXTO FINAL
APROVADO PELA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 51, DE 2002

Alte ra a Lei nº 1.521, de 26 de de -
zem bro de 1951, para ti pi fi car, como cri -
me, a ex plo ra ção de con cur so de sor te i -
os de nú me ros ou ou tros sím bo los, para
a ob ten ção de prê mi os em di nhe i ro ou
bens de qual quer na tu re za, au to ri za a ex -
plo ra ção in di re ta do ser vi ço de lo te ria,
me di an te pro ce di men to li ci ta tó rio, e re vo -
ga os arts. 50 a 58 do De cre to-Lei nº
3.688, de 3 de ou tu bro de 1941.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 1.521, de 26 de de zem bro de

1951, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts.
4º-A e 4º-B:

“Art. 4º-A Cons ti tui cri me con tra a eco -
no mia po pu lar:

I – ex plo rar ou re a li zar, sem a de vi da
au to ri za ção le gal, con cur so de sor te i os de
nú me ros ou qua is quer ou tros sím bo los, por
meio ma nu al ou ele trô ni co, des ti na do a ob -
ten ção de prê mio em di nhe i ro ou bens de
qual quer na tu re za, ou pra ti car ato re la ti vo a
sua re a li za ção ou ex plo ra ção;

II – ex plo rar ou in tro du zir em ter ri tó rio
na ci o nal lo te ria es tran ge i ra, ou ex plo rar em
ou tro Esta do ou no Dis tri to Fe de ral, lo te ria
au to ri za da para uma de ter mi na da uni da de
fe de ra ti va, ex ce to quan do hou ver aqui es -
cên cia de am bas.

Pena – 2 (dois) a 6 (seis) anos de de -
ten ção e mul ta.

Art. 4º-B A au to ri za ção do ser vi ço de
lo te ria so men te po de rá ser re a li za da di re ta -
men te pela União, pe los Esta dos e pelo Dis -
tri to Fe de ral, ou in di re ta men te, me di an te li ci -
ta ção.”
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Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se os arts. 50 a 58 do De cre -
to-Lei nº 3.688, de 3 de ou tu bro de 1941.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

A vo ta ção das ma té ri as cons tan tes dos itens de
nºs 1 a 6 fica adi a da por fal ta de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – São os
se guin tes os itens adi a dos:

– 1 –

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei  nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni -
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá -
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002, 
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1 a
4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa vo rá -
vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de su be men da que
apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das nºs 2 a 4-Plen.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua vo -
ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 74, de 2002 (nº 1.197/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun -
da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pos
dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 457, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 79, de 2002 (nº 1.034/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o Grê -
mio do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 458, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

– 4  –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 106, de 2002 (nº 1.111/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Ta ba puã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de Ta ba puã, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 441, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 119, de 2002 (nº 1.057/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria Si mões Fi lho FM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Si mões Fi lho,
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 459, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.
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– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 141, de 2002 (nº 1.213/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara ca tu, Esta do
da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 462, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, que al te ra o in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (des ti na o per cen tu al
de cin co dé ci mos por cen to da ar re ca da ção
dos im pos tos so bre ren da e so bre pro du tos
in dus tri a li za dos para apli ca ção pe las Insti tu -
i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or na Ama -
zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do Fe de ral.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são.

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

dis cus são.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te para vo ta ção em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 38, de 1999, ten do como pri me i ro sig -
na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que
al te ra os ar ti gos 52, 225 e 231 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (in clui na com pe tên cia do Se na -
do Fe de ral a apre ci a ção do pro ces so de de -
mar ca ção de ter ras in dí ge nas), ten do

Pa re cer sob nº 317, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel, 
com as Emen das 1 a 4-CCJ, que apre sen ta.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das, as si na das por 1/3 no mí ni mo da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 17, de 2002 (nº
259/99, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a obri ga to ri e da de da in clu são, no cur rí -
cu lo ofi ci al da Rede de Ensi no, da te má ti ca
“His tó ria e Cul tu ra Afro-Bra si le i ra” e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 809, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 10:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 24, de 2002 (nº
2.989/2000, na Casa de ori gem), que de no -
mi na “Ave ni da Enge nhe i ro Emi li a no Ma ci e i -
ra” o tre cho da BR 135 com pre en di do en tre
o qui lô me tro zero e a Pon te da Esti va, lo ca li -
za do no Mu ni cí pio de São Luís, Esta do do
Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 471, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, 
não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

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

dis cus são. 
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 11: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 76, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 76, de 2002 (nº
1.233/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria para o De sen -
vol vi men to de San ta Lu zia - ARCSL a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de San ta Lu zia, Esta do da Pa ra í ba,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 504, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 108, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 108, de 2002 (nº
922/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Jo viâ nia a exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jo -
viâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 500, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de 2002 (nº
967/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Ca cho e i ra
Alta-GO – ACCCA a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cho -
e i ra Alta, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 501, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lind berg Cury.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 143, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 143, de 2002 (nº
1.216/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Rá dio FM de Nova Olím pia a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Nova Olím pia, Esta do de
Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 499, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são. 
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A vo ta ção fica adi a da tam bém por fal ta de quo -
rum.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a

pa la vra V. Exª, Se na dor Ber nar do Ca bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) –  Peço a pa la vra ape -
nas para um es cla re ci men to, Sr. Pre si den te.

Ain da há pou co foi anun ci a do que, a par tir de
ama nhã, não te re mos ses são de li be ra ti va e, se for
ne ces sá rio, será fe i ta a con vo ca ção.

Peço ape nas para que seja cor ri gi da aqui, na
nos sa Ordem do Dia, por que es tão sen do da das in -
for ma ções de que ha ve rá ama nhã, dia 10, ses são de -
li be ra ti va. Estou que ren do con tri bu ir com a Mesa para 
que ou tros com pa nhe i ros não in cor ram em erro, em
não ten do es ta do nes ta ses são da tar de. Tra ta-se de
uma co la bo ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
agra de ce a ob ser va ção de V. Exª. Su ce de que a de ci -
são foi to ma da ain da hoje, Se na dor Ber nar do Ca bral,
e, a par tir de ama nhã, por tan to, fa re mos esta cor re -
ção a que se re fe re V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) - Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro,
nes ta tar de, fa zer al gu mas con si de ra ções so bre dois
ar ti gos ex ce len tes, opor tu nís si mos, pu bli ca dos no dia 
4 de ou tu bro úl ti mo, na Fo lha de S.Pa u lo, no mes mo
dia, a res pe i to do sig ni fi ca do des sas ele i ções pre si -
den ci a is do Bra sil para o mun do: sig ni fi ca do in ter na ci -
o nal das ele i ções que se pro ces sam ago ra, em nos so 
País, no se gun do tur no.

São dois ar ti gos de dois so ció lo gos da ma i or
res pe i ta bi li da de, que con quis ta ram um con ce i to in su -
pe rá vel en tre os seus pa res no mun do in te i ro. Tra -
ta-se de Ala in Tou ra i ne, o so ció lo go fran cês, e Bo a -
ven tu ra de Sou za San tos, gran de so ció lo go por tu -
guês, que exa ta men te des ta cam a gran de za da ex -
pec ta ti va mun di al em re la ção aos re sul ta dos da ele i -
ção para Pre si den te do Bra sil, ten do em vis ta que
uma par te cres cen te do mun do se tor na crí ti ca a essa
onda de ne o li be ra lis mo que avas sa lou qua se to das
as na ções do mun do, e que se en con tra hoje com
uma re a ção em sen ti do in ver so, que ren do, exa ta men -

te, su pe rar esse mo de lo, esse sis te ma, que pro vo ca
uma di fe ren ci a ção cada vez mais pro fun da, uma de si -
gual da de cada vez ma i or en tre os pa í ses ri cos e os
pa í ses po bres e, den tro de cada país, en tre a sua par -
te rica e a sua par te po bre.

Assim é, Sr. Pre si den te, que Ala in Tou ra i ne, em
seu ar ti go cha ma do A vol ta da Espe ran ça diz algo
des se tipo: 

A gran de onda do li be ra lis mo pla ne tá -
rio co me ça a que brar. Aque les que on tem
eram os he róis do mun do fi nan ce i ro, hoje
apa re cem como cri mi no sos; a re cu pe ra ção
da eco no mia mun di al é in cer ta e a cru za da
em pre en di da pelo Pre si den te Bush atrai
pou cos vo lun tá ri os. Mas os mais im por tan -
tes si na is de mu dan ça de es ta ção só po dem 
vir dos vo tos po pu la res de re sis tên cia con tra 
a ide o lo gia ain da do mi nan te. 

Mu i to mais im por tan te – pros se gue Ala in Tou ra i -
ne – é o voto que o Bra sil pode dar den tro de al guns
dias e que já deu ao ga ran tir a Lula uma van ta gem
gran de so bre seus con cor ren tes.

Adi an te, diz o gran de so ció lo go fran cês:
A ma i o ria dos pa í ses do con ti nen te

sul-ame ri ca no não está em con di ções de lu -
tar con tra a po bre za, mas o Bra sil tem con -
di ções de fa zer uma es co lha que será com -
pre en di da no mun do in te i ro e que con ven ce -
rá ou tros pa í ses a to ma rem de ci sões in dis -
pen sá ve is para lu tar con tra a de si gual da de
so ci al que cons ti tui um en tra ve ao de sen vol -
vi men to.

De po is, ele diz: 
O Bra sil pode fa zer uma es co lha que fará dele o

lí der – ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do res – do gran de
mo vi men to mun di al de re je i ção de uma he ge mo nia
nor te-ame ri ca na que já de i xou de ser ace i tá vel para
gran de par te do mun do.

He ge mo nia nor te-ame ri ca na no sen ti do po lí ti co
e eco nô mi co e he ge mo nia do mer ca do fi nan ce i ro, no
sen ti do es pe cu la ti vo da pa la vra.

Evi den te men te, es tou se le ci o nan do tre chos do
ar ti go de Ala in Tou ra i ne, que pros se gue di zen do:

O mun do está em si lên cio há mais de
dez anos e nin guém es pe ra que o Bra sil in -
ven te uma nova lin gua gem, mas o mun do
co me ça a ter es pe ran ça de que o Bra sil rom -
pa esse si lên cio opres sor que aba fa a voz do 
mun do há mais de dez anos. O Bra sil pode,
pelo con trá rio, fa lar a lín gua da es pe ran ça,
ao mes mo tem po em que fala a lín gua da
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res pon sa bi li da de. Ele, Bra sil, pre ci sa de pa la -
vras cla ra men te pro nun ci a das e de pro je tos
ela bo ra dos que per mi tam a to dos os ci da -
dãos pas sar por um novo apren di za do de
es pe ran ça.

Assim ter mi na Ala in Tou ra i ne:
O que está em jogo nes ta ele i ção vai

mu i to além do fu tu ro po lí ti co do Bra sil. Tra -
ta-se, so bre tu do, de es co lher en tre o si lên -
cio dos sem-es pe ran ça e a pa la vra da que -
les que têm cons ciên cia da ur gên cia das
trans for ma ções que pre ci sam ser em pre en -
di das.

Sr. Pre si den te, é uma voz res pe i ta dís si ma, uma
voz de gran de den si da de, exa ta men te pela res pe i ta -
bi li da de, pelo sa ber que pos sui e que traz con si go e
que está fa lan do aos bra si le i ros e ad ver tin do-os para
a im por tân cia, para o gran de e pro fun do sig ni fi ca do
que têm as pró xi mas ele i ções para o res sur gi men to
de uma es pe ran ça ca paz de dar às na ções do mun do
um re en con tro com seus des ti nos na ci o na is e com os
des ti nos de seus po vos, en fren tan do a gran de pres -
são, a gran de es pe cu la ção do mer ca do fi nan ce i ro in -
ter na ci o nal.

Tra ta-se da es co lha en tre mer ca do e na ção. É
como se o mun do es ti ves se es pe ran do do Bra sil esse 
gri to de bas ta de mer ca do. É pre ci so res ta u rar a Na -
ção, o sig ni fi ca do da Na ção e os in te res ses pro fun dos 
e le gí ti mos da Na ção bra si le i ra e das na ções que,
como o Bra sil, es tão sen do opri mi das por este mer ca -
do es pe cu la ti vo e que até ago ra es ti ve ram em si lên -
cio, sem for ça para di zer aqui lo que o mun do es pe ra
que o Bra sil diga.

Sr. Pre si den te, ci tei al gu mas pas sa gens do ar ti -
go de Ala in Tou ra i ne. Ci ta rei ago ra al guns tre chos do
ar ti go de Bo a ven tu ra de Sou za San tos, gran de so ció -
lo go, ci en tis ta po lí ti co, fi ló so fo por tu guês, que co me -
ça di zen do o se guin te:

Espe ro que os meus pa trí ci os por tu gue ses não
se ofen dam se eu con fes sar que nes te pe río do ele i to -
ral gos ta ria de ser bra si le i ro para po der vo tar.

E ele vai di zer: 
Para po der vo tar em Lula para Pre si den te e para 

po der vo tar em Tar so Gen ro para Go ver na dor do Rio
Gran de do Sul.

Ava lia Bo a ven tu ra que o sig ni fi ca do dos re sul ta -
dos das pró xi mas ele i ções não deve ser ava li a do pelo 
seu im pac to ape nas no país, mas so bre tu do pelo seu
im pac to no mun do, e o que acon te ce hoje no Bra sil é
im por tan te para o res to do mun do.

Adi an te diz Bo a ven tu ra San tos que é im por tan te 
a con so li da ção de prá ti cas po lí ti cas éti cas, trans pa -
ren tes, par ti ci pa ti vas e re dis tri bu ti vas, e ne nhum par -
ti do tem tan tas cre den ci a is nes se do mí nio como o PT.

A se gun da ra zão para vo tar em Lula diz res pe i to 
ao mo men to da glo ba li za ção ne o li be ral. Não são os
crí ti cos es quer dis tas que põem hoje em ca u sa o sis -
te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal, são as vo zes par ti cu -
lar men te au to ri za das dos que o co nhe cem por den tro
e têm aces so à in for ma ção que mais nin guém tem. 

O jor na lis ta está se re fe rin do a crí ti cas fe i tas por
di ri gen tes e al tos fun ci o ná ri os tan to do Fun do Mo ne -
tá rio quan to do Ban co Mun di al.

Con ti nua Bo a ven tu ra:
A ir ra ci o na li da de e a in jus ti ça do sis te -

ma são hoje do do mí nio pú bli co e o con sen -
so que se está a ge rar a seu res pe i to não
pode de i xar de le var a trans for ma ções em
cur to pra zo. Quem está em me lho res con di -
ções para go ver nar os pa í ses nos tem pos
que se avi zi nham? Não, cer ta men te, quem
se for mou na obe diên cia cega à or to do xia,
por que esse vai cor rer o ris co de ser re cor -
ren te men te mais pa pis ta que o papa e não
vai ser ca paz de ex plo rar as no vas ca pa ci -
da des de ma no bra que se vão abrir.

Evi den te men te, Bo a ven tu ra San tos está di zen -
do que um dos can di da tos não terá con di ções se não
de ser mais pa pis ta que o papa nos com pro mis sos
que seu gru po po lí ti co ad qui riu ao pra ti car por tan to
tem po a po lí ti ca ne o li be ral e ao le var o País a esta si -
tu a ção de sub ser viên cia e de vul ne ra bi li da de em re la -
ção aos in te res ses do gran de ca pi tal in ter na ci o nal,
sen do pre ci so dar o po der a quem tem con di ções de
en fren tar esse de sa fio, que é o can di da to em quem
ele gos ta ria de vo tar se fos se bra si le i ro, ou seja, a
Luiz Iná cio Lula da Sil va. 

Diz Bo a ven tu ra de Sou sa San tos: 
(...) Lula é o me lhor su ces sor de FHC,

úni co ca paz de ul tra pas sar o im pas se a que 
a or to do xia che gou, res ga tan do o que ela
não foi ca paz de des tru ir.

Srªs e Srs. Se na do res, a so lu ção or to do xa não
tem fu tu ro no Bra sil. Nos ter mos que as fa cul da des de 
eco no mia en si nam, não há con di ções de res ga tar,
como ele diz, o que é pre ci so ser res ga ta do no Bra sil
e em ou tras na ções.

É ne ces sá rio que algo acon te ça no mun do e
não será o ca mi nho da or to do xia ca paz de re ver ter
esta si tu a ção com base em uma de ci são que será to -
ma da no Bra sil, que, pela sua di men são, pela sua es -
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tru tu ra eco nô mi ca, pe las qua li da des do seu povo e
pelo que ele re pre sen ta no ce ná rio mun di al, pode li -
de rar este pro ces so de re no va ção do mo de lo eco nô -
mi co mun di al.

Con for me diz no co me ço do ar ti go, o se gun do
de se jo de Bo a ven tu ra de Sou sa San tos é ser ga ú cho
para vo tar em Tar so Gen ro e uma das ra zões “tem a
ver com o fato de ser Por to Ale gre e o Rio Gran de do
Sul se rem hoje o sím bo lo da  vi a bi li da de de uma glo -
ba li za ção al ter na ti va, que com bi ne os ob je ti vos do
de sen vol vi men to e da efi ciên cia com os ob je ti vos da
eqüi da de e da de mo cra cia”.

Diz ele:

Por to Ale gre é a ci da de glo bal das al -
ter na ti vas e o pres tí gio in ter na ci o nal que daí 
lhe ad vém tra duz-se em van ta gens so ci a is e 
eco nô mi cas que po dem ser co lhi das até por 
aque les que, con fi na dos a vis tas cur tas, re -
je i tam a idéia de que pos sa ha ver ou tra glo -
ba li za ção para além do ne o li be ral.

Aqui, Bo a ven tu ra San tos está-se re fe rin do ao
fato de que o mun do que re je i ta o ne o li be ra lis mo e
quer se eman ci par des se pro ces so es pe cu la ti vo e su -
fo can te, este mun do que cres ce a cada ano e a cada
mês es co lheu Por to Ale gre para se di ar os en con tros
do Fó rum So ci al Mun di al. E es co lheu Por to Ale gre cri -
te ri o sa men te, por que, dis cu tin do em pro fun di da de,
che gou à con clu são de que, den tre os pa í ses ca pa -
zes de dar o gri to de in de pen dên cia em re la ção a este 
pro ces so es pe cu la ti vo, o Bra sil é aque le que mais
pro me te e que mais apre sen ta con di ções de re a li zar
este fe i to mun di al. 

E, no Bra sil, Por to Ale gre é exa ta men te a ci da de 
que vem sen do ad mi nis tra da den tro de cri té ri os e prá -
ti cas po lí ti cas que re pre sen tam esta re no va ção, que
re pre sen tam esta al ter na ti va ao mes mo tem po pro -
fun da men te de mo crá ti ca, eman ci pa do ra e cri a do ra
de jus ti ça so ci al e de de sen vol vi men to eco nô mi co,
cul tu ral e so ci al.

Sr. Pre si den te, não vou ler por in te i ro os ar ti gos,
por que o tem po não me per mi te, mas cha mo a aten -
ção para os que me ou vem para que le i am es ses dois
ar ti gos pu bli ca dos na Fo lha de S. Pa u lo do dia 4 úl ti -
mo, de Ala in Tou ra i ne e de Bo a ven tu ra de Sou sa San -
tos. Eles apon tam para o Bra sil como sen do a sede da 
es pe ran ça do mun do de hoje, de to dos os pa í ses que
que rem se li ber tar des te mo de lo as fi xi an te. Eles mos -
tram que o Bra sil pode mu dar, e pode mu dar com a
ele i ção de Lula. Isso está ab so lu ta men te cla ro e ex plí -
ci to em am bos os ar ti gos. E só pode mu dar com a ele -
i ção de Lula, uma vez que o can di da to go ver nis ta, o

can di da to que sai do Go ver no, com toda a boa von ta -
de que te nha e com todo o pen sa men to cons tru ti vo
que te nha, não será ca paz de se li ber tar dos cons -
tran gi men tos e dos com pro mis sos já cri a dos por anos 
e anos da prá ti ca de sub ser viên cia e de sub mis são
ao mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal.

Mas, com a vi tó ria de Lula, o Bra sil pode mu dar.
E o Bra sil, mu dan do, pode mu dar o mun do. É isso que 
eles es tão aler tan do e por isso es tão pro fun da men te
in te res sa dos nas ele i ções pre si den ci a is bra si le i ras, a
pon to de di zer Bo a ven tu ra de Sou sa San tos que, nes -
te mo men to, gos ta ria de ser bra si le i ro e po der con tri -
bu ir com o seu voto para esta mu dan ça. O Bra sil pode 
mu dar. E, mu dan do, pode mu dar o mun do. É im por -
tan te que os bra si le i ros to mem cons ciên cia dis so no
mo men to fi nal das ele i ções, tan to pre si den ci a is quan -
to à ele i ção no Esta do do Rio Gran de do Sul. O povo
bra si le i ro está can sa do da pres são e da sub mis são
ao mer ca do. Já deu seu gri to no pri me i ro tur no, e vai
re pe tir o gri to. Che ga de mer ca do. Va mos à Na ção.
Va mos res ta u rar a Na ção bra si le i ra com to dos os
seus in te res ses le gí ti mos, que são os in te res ses do
povo, com uma po lí ti ca a seu fa vor, a fa vor do bem-es -
tar e do pro gres so não ape nas eco nô mi co, mas so ci al 
e cul tu ral.

É cla ro que o mer ca do quer der ro tar o Lula. As
de mons tra ções es tão aí na ele va ção ar ti fi ci al do dó -
lar. É cla ro que a co ta ção do dó lar nada tem a ver com 
a re a li da de da eco no mia bra si le i ra. Tra ta-se de um
mo vi men to es pe cu la ti vo para ga nhar di nhe i ro, ob vi a -
men te, como sem pre ocor re em todo mo vi men to es -
pe cu la ti vo, mas tam bém para der ro tar Luiz Iná cio
Lula da Sil va, para as sus tar a po pu la ção bra si le i ra,
como se isso fos se o pre nún cio de uma ca tás tro fe
que ocor re ria com a vi tó ria de Lula, quan do, ao con -
trá rio, o povo está com pre en den do e não se de i xou
in ti mi dar pe las ma no bras do mer ca do. O povo está
com pre en den do que a ca tás tro fe se ria com a der ro ta
de Lula, por que se ria a per pe tu a ção des ta sub mis são 
ao mer ca do, des se do mí nio do mer ca do so bre a nos -
sa eco no mia e so bre os in te res ses do povo bra si le i ro.
O mer ca do não vai der ro tar o Lula por que a cons ciên -
cia do povo bra si le i ro já com pre en deu que es sas ma -
no bras têm esse sen ti do por que, para o mer ca do, é
im por tan te man ter esta fon te de ren di men to, de ri que -
za, que eles cons tru í ram no Bra sil, com a sub ser viên -
cia das nos sas au to ri da des eco nô mi co-fi nan ce i ras.

Sr. Pre si den te, vim à tri bu na por que con si de ro
im por tan te res sal tar a den si da de e o im pac to des ses
dois ar ti gos que fa zem es sas duas fi gu ras in ter na ci o -
nal men te res pe i ta dís si mas so bre o sig ni fi ca do das
ele i ções bra si le i ras e a im por tân cia da vi tó ria exa ta -
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men te da que le can di da to que tem con di ções de fa zer
mu dar o Bra sil, e, as sim, mu dar o mun do.

Espe ro que te nha co la bo ra do para a di vul ga ção
ma i or des se pen sa men to e que o re sul ta do ve nha a
fa vo re cer aqui lo que es ses dois gran des pen sa do res
mun di a is es tão pre co ni zan do e pre ven do para o Bra -
sil e para o mun do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Be ní cio Sam pa io.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

A Srª Se na do ra Emi lia Fer nan des e o Sr. Se na -
dor Luiz Otá vio en vi a ram dis cur sos à Mesa para se -
rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, no
fi nal de se tem bro, foi lan ça do em Por to Ale gre, com a
pre sen ça do go ver na dor do meu Esta do, Olí vio Du tra, 
e do pre fe i to da Ca pi tal, João Ver le, o Fó rum So ci al
Mun di al de 2003. A ter ce i ra edi ção do Fó rum acon te -
ce rá, mais uma vez, em Por to Ale gre, en tre os pró xi -
mos dias 23 e 28 de ja ne i ro, sob o tema “A Paz é Pos -
sí vel”.

A ex pec ta ti va dos or ga ni za do res é de que, em
fun ção do en vol vi men to de um nú me ro cada vez ma i -
or de or ga ni za ções, en ti da des e mo vi men tos so ci a is
de todo o mun do, o nú me ro de par ti ci pan tes su pe re
em mu i to o re gis tra do nas edi ções an te ri o res.

Em 2001, o even to con tou com mais de 25 mil
pes so as de 117 pa í ses que ocu pa ram to dos os es pa -
ços do I Fó rum So ci al Mun di al para re je i tar o dog ma
que con de na a hu ma ni da de à fa ta li da de ne o li be ral e
ao fun da men ta lis mo de mer ca do. Em 2002, par ti ci pa -
ram apro xi ma da men te 100 mil pes so as de 131 pa í -
ses que es ti ve ram em Por to ale gre para apro fun dar a
ela bo ra ção de al ter na ti vas ci vi li za tó ri as à re a li da de
de vi o lên cia, guer ras, mer can ti li za ção e ex clu são so -
ci al a que está sub me ti da a hu ma ni da de.

Além do au men to no nú me ro de par ti ci pan tes,
de pa í ses e or ga ni za ções re pre sen ta das, te mos a
cer te za de que no ano que vem, este even to, que já é
o prin ci pal acon te ci men to po lí ti co da atu a li da de, ga -
nha rá uma no tá vel im por tân cia mun di al por ser re a li -
za do num país co man da do por Luis Iná cio Lula da Sil -
va, num Esta do go ver na do por Tar so Gen ro e numa

ci da de que há 12 anos de sen vol ve um Pro je to De mo -
crá ti co e Po pu lar, de in clu são, par ti ci pa ção e Jus ti ça
So ci al.

Ou seja, a ter ce i ra edi ção do Fó rum So ci al Mun di -
al es ta rá in se ri da num con tex to po lí ti co que se con tra -
põem ao pro je to ne o li be ral, glo ba li zan te e ex clu den te,
de fen di do hoje pelo Go ver no Fe de ral. Por isto, te mos a
cer te za, de que o III Fó rum So ci al Mun di al será ain da
mais ex pres si vo, abran gen te e sig ni fi ca ti vo.

Sr. Pre si den te, o Fó rum So ci al Mun di al ca rac te ri -
za-se como um pro ces so de ar ti cu la ção e mo bi li za ção
da so ci e da de ci vil pla ne tá ria pela cons tru ção de um
ou tro mun do pos sí vel, opos to à glo ba li za ção ex clu -
den te e mi li ta ris ta re pre sen ta da pelo ne o li be ra lis mo.

O Fó rum So ci al Mun di al é, so bre tu do, um es pa -
ço de mo crá ti co que con gre ga a ri que za e di ver si da de
po lí ti ca, so ci al, ét ni ca, re li gi o sa, de ge ra ções e na ci o -
na li da des na sua di nâ mi ca, com o ob je ti vo de pro du zir
va lo res, pro pos tas e al ter na ti vas que pos sam ani mar
as lu tas e cam pa nhas da so ci e da de ci vil mun di al pela
cons tru ção de um mun do jus to, hu ma no e so li dá rio.

Ori gi nal men te con ce bi do como uma con tra po si -
ção ao Fó rum Eco nô mi co Mun di al, en con tro re a li za -
do há mais de 30 anos em Da vos, na Su í ça, com o ob -
je ti vo de for mu lar as es tra té gi cas e po lí ti cas ne o li be -
ra is im pos tas ao mun do todo, o FSM afir mou sua au -
to ri da de mo ral, his tó ri ca e cul tu ral como pólo al ter na -
ti vo por ta dor de um novo pro je to ci vi li za tó rio para a
hu ma ni da de. 

Com mu i to or gu lho, afir mo que meu Esta do, o
Rio Gran de do Sul, as su miu o de sa fio de se di ar este
im por tan te acon te ci men to, que terá sua ter ce i ra edi -
ção em ja ne i ro pró xi mo. Este com pro mis so de cor re
do re co nhe ci men to de que a ex pe riên cia da ges tão
que lá é re a li za da, com bi nan do de mo cra cia par ti ci pa -
ti va com a afir ma ção de di re i tos de ci da da nia, tem
ins pi ra do a cons tru ção de um ou tro mun do pos sí vel,
em que a vida hu ma na tem ab so lu ta pri o ri da de so bre
o mer ca do.

Srªs e Srs. Se na do res, a ter ce i ra edi ção des te
Fó rum So ci al Mun di al de ba te rá, fun da men tal men te,
os efe i tos da po lí ti ca ar ma men tis ta do pre si den te dos
Esta dos Uni dos, Ge or ge W. Bush, e as fra u des con tá -
be is das gran des em pre sas nor te-ame ri ca nas, que
são in ves ti ga das des de ju nho, po den do atin gir 9 bi -
lhões de dó la res, sen do con si de ra das pe los or ga ni -
za do res do FSM como “a cri se do ne o li be ra lis mo den -
tro de seu nú cleo”. 

Em res pos ta à atu al con jun tu ra in ter na ci o nal,
mar ca da pela cri se do ne o li be ra lis mo e na ten ta ti va
de re a cen der ce ná ri os de guer ra, urge uma dis cus -
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são de es tra té gi as de trans for ma ção. A es tra té gia po -
lí ti co-mi li tar do pre si den te dos Esta dos Uni dos não
de i xa dú vi das: sem a cons tru ção de uma ar ti cu la ção
po lí ti ca in ter na ci o nal con sis ten te, o mun do ca mi nha
para a guer ra e/ou para uma nova for ma de ti ra nia he -
ge mô ni ca. Os ris cos que esse ce ná rio co lo ca são evi -
den tes, re pre sen tan do um dos prin ci pa is de sa fi os es -
tra té gi cos para as for ças po lí ti cas ar ti cu la das em tor -
no no Fó rum So ci al Mun di al. 

Por isto, des de a pri me i ra edi ção do even to,
seus or ga ni za do res tra ba lham para am pli ar o mo vi -
men to para ou tros con ti nen tes. A par tir des te ano,
esse pro ces so co me ça a apre sen tar re sul ta dos con -
cre tos. Em Por to Ale gre, ha ve rá um es pa ço re ser va do 
para os de ba tes so bre os Fó runs Re gi o na is e Te má ti -
cos. Se rão or ga ni za das ati vi da des para que os di fe -
ren tes Fó runs So ci a is que se rão re a li za dos an tes do
en con tro de Por to Ale gre pos sam se ma ni fes tar. 

A idéia é dar vi si bi li da de ao pro ces so de mun di -
a li za ção por que vem pas san do o Fó rum So ci al Mun -
di al, res pe i tan do a au to no mia, ca rac te rís ti cas e di nâ -
mi ca es pe cí fi ca de cada Fó rum re a li za do. Além do
Fó rum So ci al Te má ti co da Argen ti na, ocor ri do em
agos to úl ti mo, es tão pro gra ma dos os se guin tes fó -
runs re gi o na is:

– Fó rum So ci al Eu ro peu: de 7 a 10 de no vem bro
em Flo ren ça, Itá lia;

– Fó rum So ci al Asiá ti co: de 2 a 7 de ja ne i ro de
2003 em Hyde ra bad, Índia;

– Fó rum So ci al Pan-Ama zô ni co: de 16 a 19 de
ja ne i ro de 2003 em Be lém, Bra sil;

- Fó rum So ci al Me di ter râ neo: fi nal de no vem bro
de 2003, na Espa nha;

– Fó rum So ci al Pan-Ame ri ca no: ou tu bro de
2003, data exa ta e lo cal ain da a se rem con fir ma dos; e

– Fó rum So ci al Te má ti co Pa les ti na: pre vis to
para en con tro pre pa ra tó rio em Chi pre, mas tam bém
ain da a ser con fir ma do. 

Estes en con tros re for çam a ar ti cu la ção po lí ti ca
in ter na ci o nal e aper fe i çoa a agen da do Fó rum So ci al
Mun di al. Des ta for ma, fica cada vez mais cla ro que o
even to pode vir a se cons ti tu ir em um agen te po lí ti co
in ter na ci o nal ca paz de ofe re cer uma al ter na ti va à
agen da mi li ta ris ta nor te-ame ri ca na, es ten den do e
con so li dan do o pro ces so de mun di a li za ção do mo vi -
men to que luta por uma glo ba li za ção so li dá ria e por
um novo pa ta mar na re la ção po lí ti co-eco nô mi ca en tre 
as na ções.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para
apro fun dar as dis cus sões e me lhor or ga ni zar o even -
to, o Con se lho Inter na ci o nal de fi niu cin co ei xos te má -

ti cos para o Fó rum So ci al Mun di al em 2003. Cada
eixo é con ce bi do como ca ta li sa dor de pre o cu pa ções,
pro pos tas e es tra té gi as que já são de sen vol vi das pe -
las or ga ni za ções par ti ci pan tes. Os cin co ei xos do
even to em 2003 se rão:

1) De sen vol vi men to De mo crá ti co e Sus ten tá vel;
2) Prin cí pi os e va lo res, di re i tos hu ma nos, di ver -

si da de e igual da de;
3) Mí dia, cul tu ra e con tra-he ge mo nia;
4) Po der po lí ti co, so ci e da de ci vil e de mo cra cia; e
5) Ordem mun di al de mo crá ti ca, luta con tra a

guer ra e pela paz. 
Em tor no de cada um des tes te mas será or ga ni -

za da pelo me nos uma gran de con fe rên cia, cuja fi na li -
da de é so ci a li zar vi sões e aná li ses para o gran de pú -
bli co par ti ci pan te. Des ta for ma, as con fe rên ci as de -
vem con tri bu ir para o for ta le ci men to de um am plo mo -
vi men to de opi nião vol ta do à ur gên cia de cons tru ir
“ou tros mun dos” di an te das ame a ças e li mi tes da glo -
ba li za ção eco nô mi co-fi nan ce i ra do ne o li be ra lis mo.

Tam bém es tão agen da dos se mi ná ri os e ofi ci nas 
so bre os te mas re la ci o na dos aos con te ú dos dos cin -
co ei xos te má ti cos. As ofi ci nas são ati vi da des pro pos -
tas pe las en ti da des que par ti ci pam do even to com de -
le ga dos, per mi tin do o en con tro, a tro ca de ex pe riên ci -
as, a ar ti cu la ção e a de fi ni ção de es tra té gi as de gru -
pos, re des, mo vi men tos e or ga ni za ções.

Du ran te os pa i néis pro gra ma dos para o even to,
se rão ex pli ci ta das as gran des ques tões, pro pos tas e
es tra té gi as de luta para mu dar o atu al mo de lo de glo ba -
li za ção ex clu den te e co me çar a cri ar ou tros ce ná ri os
glo ba is. Além das con fe rên ci as e pa i néis, o FSM con ta -
rá mais uma vez com es pa ço para tes te mu nhos de per -
so na li da des cu jas tra je tó ri as exem pla res de vida e ação 
em de fe sa da li ber da de e da dig ni da de hu ma na apon -
tam ca mi nhos para um novo mun do. Eles fo ram con ce -
bi dos para va lo ri zar o pa tri mô nio po lí ti co-cul tu ral do
cam po das en ti da des, or ga ni za ções e mo vi men tos que
cons tro em este Fó rum da de mo cra cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Fó rum
do pró xi mo ano terá seu eixo de dis cus sões des cen -
tra li za do, com ati vi da des na PUC, nos ar ma zéns do
cais do por to, no Gi gan ti nho e no Ara ú jo Vi an na, além 
do Acam pa men to da Ju ven tu de, que po de rá aco lher
até 30 mil acam pa dos. No ano pas sa do, este Acam -
pa men to abri gou 15 mil pes so as, de 43 pa í ses, tor -
nan do-se um es pa ço de con vi vên cia, tro ca de in for -
ma ções, ofi ci nas, ati vi da des cul tu ra is e pa les tras. 

Entre as prin ci pa is no vi da des da ter ce i ra edi ção
do Fó rum So ci al Mun di al, es tão as cha ma das Me sas de 
Con tro vér sia e de Diá lo go, que pre ten dem pro mo ver
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dis cus sões com re pre sen tan tes de par ti dos e da Orga -
ni za ção das Na ções Uni das (ONU), além de che fes de
go ver no. Ou seja, um es pa ço des ti na do a con fron tar vi -
sões e pro pos tas de de le ga dos com con vi da dos de par -
ti dos po lí ti cos, go ver nos e or ga ni za ções da ONU.

O Con se lho Inter na ci o nal do Fó rum deve ele ger 
ques tões po lê mi cas em que o es ta be le ci men to do
diá lo go e da con tro vér sia, se gun do as re gras pre vi a -
men te acer ta das, pos sa ser útil na cons tru ção de pro -
pos tas e es tra té gi as do mo vi men to. 

Des ta for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, te mos a cer te za de que, mais uma vez, pes so as e 
en ti da des que par ti ci pa rem do Fó rum So ci al Mun di al
de Por to Ale gre es ta rão dan do um pas so im por tan tís -
si mo para a cons tru ção de uma nova for ma de re la ci -
o na men to en tre os po vos, numa con vi vên cia mais fra -
ter na e so li dá ria, com vis tas a di mi nu ir as di fe ren ças,
as dis tân ci as, e a atra ir aque les que, ali ja dos do pro -
ces so so ci al e eco nô mi co, são ex plo ra dos e dis cri mi -
na dos em todo o mun do. 

Encer ro este re gis tro, con vo can do a to das as or -
ga ni za ções da so ci e da de ci vil, mo vi men tos sin di ca is
e so ci a is, par ti dos po lí ti cos, tra ba lha do res em Edu ca -
ção, es tu dan tes, ar tis tas, in te lec tu a is, tra ba lha do ras
e tra ba lha do res do cam po e da ci da de, en fim, a to das
as for ças que com põe a imen sa na ção bra si le i ra, a
par ti ci pa rem des te even to úni co, des te es pa ço de mo -
crá ti co, éti co e ci da dão, nos aju dan do a mos trar a
todo o Pla ne ta que um ou tro mun do, me lhor e mais
jus to, é de fato pos sí vel.

O SR LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs Se na do res, ne nhu ma li de ran ça po -
lí ti ca no mun do po de ria ser con trá ria ao con ce i to de
de sen vol vi men to sus ten tá vel. A fór mu la con sa gra da
no do cu men to in ti tu la do “Nos so Fu tu ro Co mum”, re la -
ta do por Gro Brund tland, en tão Pri me i ra-Mi nis tra da
No ru e ga, ao pro cla mar que é sus ten tá vel o mo de lo de
de sen vol vi men to que “aten de as ne ces si da des do pre -
sen te sem com pro me ter a pos si bi li da de de as ge ra -
ções fu tu ras aten de rem suas pró pri as ne ces si da des”,
é tão ge né ri ca e abran gen te que os pa í ses não he si -
tam em apo iá-la. Afi nal, so mos to dos, ao me nos em
tese, fa vo rá ve is a um apro ve i ta men to mais ra ci o nal de
re cur sos que vise a pre ser var o meio am bi en te, a di -
mi nu ir a po lu i ção e a er ra di car a po bre za. O mun do
não pre ci sa ria re u nir mi lha res de po lí ti cos e di plo ma -
tas na Áfri ca do Sul para re a fir mar o que é do acor do
de to dos. Qual se ria, en tão, a re le vân cia da Re u nião
da “Cú pu la Mun di al so bre De sen vol vi men to Sus ten -
tá vel”, que aca ba de se re a li zar na Áfri ca do Sul?

Po de mos di zer que en con tros mun di a is tais
como o de que aca ba mos de par ti ci par na Áfri ca do

Sul são fun da men ta is para a ar ti cu la ção de idéi as e,
so bre tu do, para a ela bo ra ção de pro pos tas. Encon -
tros des sa na tu re za fun ci o nam como gran des vi tri nes 
mun di a is, a ex por e a dis tin guir os pa í ses en tre aque -
les que de ba tem e pro põem me di das, os que mu i to
fa lam mas pou co fa zem e, ain da, aque les que se quer
se dão ao tra ba lho de par ti ci par das dis cus sões. As
de man das do meio am bi en te e do de sen vol vi men to
sus ten tá vel re que rem ações efe ti vas dos pa í ses, com 
o fito de al can çar mos uma co mu ni da de in ter na ci o nal
mais igua li tá ria.

No con tex to da so ci e da de in dus tri al e glo ba li za -
da que mar ca a con tem po ra ne i da de, sa be mos que a
po bre za e a fome atin gem ní ve is in su por tá ve is, prin ci -
pal men te nos con ti nen tes asiá ti co e afri ca no. Sa be -
mos da fi ni tu de dos re cur sos hí dri cos; sa be mos da
exis tên cia do bu ra co na ca ma da de ozô nio, a ame a -
çar o equi lí brio cli má ti co de todo o pla ne ta; sa be mos
do pro ces so de ex tin ção de inú me ros es pé ci mes ani -
ma is e ve ge ta is.

Entre tan to, se não pu dés se mos agre gar em um
só lu gar e a um só tem po os an se i os e su ges tões de
am bi en ta lis tas, po lí ti cos e ati vis tas não-go ver na men -
ta is de to dos os ma ti zes, tal vez não avan çás se mos
com a pres te za que as ne ces si da des am bi en ta is e
hu ma nas nos im põem. Pro va vel men te, não ha ve ria
um Pro to co lo de Qu i o to, a exi gir sa tis fa ções de po tên -
ci as eco nô mi co-mi li ta res do ca li bre dos Esta dos Uni -
dos. Tal vez não ti vés se mos um cro no gra ma de ta lha -
do de me di das como é o caso da Agen da 21. Di fi cil -
men te te ría mos um do cu men to do teor da “Car ta do
Rio”, tam bém co nhe ci do como “Car ta da Ter ra”, em
que os lí de res dos pa í ses de sen vol vi dos re co nhe cem 
ter res pon sa bi li da des ma i o res na er ra di ca ção da po -
bre za, pois são os que mais con so mem e os que de -
têm as tec no lo gi as ne ces sá ri as para o de sen vol vi -
men to dos pa í ses po bres. 

A re u nião da “Cú pu la Mun di al so bre o De sen vol -
vi men to Sus ten tá vel”, re a li za da há pou co em Jo a nes -
bur go, da qual par ti ci pa mos jun ta men te com os Pre si -
den tes Ra mez Te bet, do Se na do, e Aé cio Ne ves, da
Câ ma ra, e o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, é o úl ti mo 
ca pí tu lo de um pro ces so de cons ci en ti za ção mun di al
que teve sua gê ne se na dé ca da de 1970. Com efe i to,
a De cla ra ção de Esto col mo de 1972, apro va da du ran -
te a Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre o Meio
Ambi en te, in tro du ziu na agen da po lí ti ca in ter na ci o nal
a di men são am bi en tal como con di ci o na do ra e li mi ta -
do ra do mo de lo tra di ci o nal de cres ci men to eco nô mi -
co e do uso dos re cur sos na tu ra is. Na dé ca da se guin -
te, o do cu men to “Nos so Fu tu ro Co mum”, tam bém co -
nhe ci do como o “Re la tó rio Brund tland”, con so li dou vi -
são crí ti ca do mo de lo de de sen vol vi men to ado ta do
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pe los pa í ses in dus tri a li za dos e mi me ti za do pe las na -
ções em de sen vol vi men to. A con vi te do Bra sil, a ci da -
de do Rio de Ja ne i ro foi sede da Con fe rên cia das Na -
ções Uni das so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men -
to, re a li za da em 1992. A re u nião fi cou co nhe ci da
como Rio-92, e a ela com pa re ce ram de le ga ções na -
ci o na is de 175 pa í ses. Essas re u niões de cú pu la fun -
ci o nam como ex tra or di ná ri os ca ta li sa do res dos de sa -
fi os que cons ti tu em a cons tru ção da qui lo que o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so de no mi na de “glo -
ba li za ção so li dá ria”.

To da via, ao abrir mos os jor na is, de pa ra mo-nos,
por ve zes, com re por ta gens e ar ti gos las ti man do um
su pos to fra cas so que, em nos so en ten der, não exis -
tiu. Se é ver da de, por um lado, que nos sas as pi ra ções 
eram ma i o res do que os re sul ta dos ob ti dos, por ou tro, 
in cor re ría mos em ce gue i ra abo mi ná vel se de i xás se -
mos de le var em con si de ra ção os sig ni fi ca ti vos avan -
ços ob ti dos por in ter mé dio do diá lo go glo bal mul ti la te -
ral. É por tal ra zão que po de mos en ten der as frus tra -
ções de al guns, mas não de ve mos com pac tu ar com o 
ni i lis mo da que les que pre fe rem en xer gar o que de i -
xou de ser fe i to em de tri men to dos pro gres sos já al -
can ça dos. Não po de mos des pre zar o fato de que li da -
mos, no âm bi to das con ver sa ções mul ti la te ra is, com
in te res ses com ple xos e, por ve zes, con tra di tó ri os en -
tre si. Cabe a cada país, con ce di da a opor tu ni da de,
pro por me di das que bus quem en con trar o equi lí brio
en tre pros pe ri da de eco nô mi ca, pro te ção do meio am -
bi en te e jus ti ça so ci al.

Nes se as pec to, o Bra sil tem-se des ta ca do como 
uma das prin ci pa is li de ran ças mun di a is em prol de
uma or dem in ter na ci o nal mais so li dá ria, por meio de
pro pos tas con cre ti za das no dia-a-dia bra si le i ro.

O com pro mis so do Bra sil com o meio am bi en te
vem des de a dé ca da de 1970, ao in tro du zir de modo
in se pa rá vel a te má ti ca do de sen vol vi men to no con -
tex to mais am plo das ques tões do meio am bi en te. O
Bra sil tem co la bo ra do de for ma de ci si va para o equa -
ci o na men to das ina ce i tá ve is dis pa ri da des en tre os
pa í ses, com a ela bo ra ção de prin cí pi os ino va do res
tais como os de “res pon sa bi li da des co muns mas di fe -
ren ci a das en tre os pa í ses”, de “o po lu i dor paga” e de
“pa drões sus ten tá ve is de pro du ção e con su mo”. Des -
ta ca mos a co ra gem da Con fe rên cia do Rio de 1992,
ao per mi tir a par ti ci pa ção de or ga ni za ções não-go -
ver na men ta is (ONGs), que pas sa ram a de sem pe -
nhar pa pel fis ca li za dor e a pres si o nar os go ver nos
para o cum pri men to da Agen da 21, jun ta men te com
os ci da dãos dos pa í ses de sen vol vi dos.

A con tri bu i ção bra si le i ra para o es ta be le ci men to 
da “ci da da nia pla ne tá ria” – ex pres são ao gos to do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so – não ces sa
na dé ca da de 1990. Bem ao con trá rio, o go ver no e a
so ci e da de bra si le i ros dão mos tras ine quí vo cas de

nos sa dis po si ção em con tri bu ir para um de sen vol vi -
men to fun da do nos va lo res da jus ti ça, da igual da de e
da co o pe ra ção. Para tal in ten to, há mu i to sa í mos da
se a ra das idéi as, para ger mi nar o cam po fe cun do das
re a li za ções. Bas ta lem brar mos da cri a ção, na Ama zô -
nia Se ten tri o nal, da ma i or área de pro te ção de flo res ta
tro pi cal do mun do – o Par que Na ci o nal do Tu mu cu ma -
que –, ver da de i ro san tuá rio de bi o di ver si da de de área
equi va len te ao ta ma nho da Bél gi ca. Cabe-nos res sal -
tar, tam bém, a am bi ci o sa pro pos ta bra si le i ra de re vo lu -
ci o nar a ma triz ener gé ti ca mun di al, ao su ge rir a ele va -
ção de 2,2% para 10% da meta glo bal de ener gia re no -
vá vel, a ser al can ça da den tro de dez anos. Des ta ca -
mos, ain da, a de cla ra ção con jun ta as si na da pelo Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que e o Chan ce ler da Re pú bli -
ca Fe de ral da Ale ma nha Ger hard Schrö der, sob a égi -
de do Me ca nis mo de De sen vol vi men to do Pro to co lo
de Qu i o to, a in cen ti var a pro du ção de ve í cu los que uti li -
zem o com bus tí vel re no vá vel eta nol, re du zin do as
emis sões em cer ca de 7 mi lhões de to ne la das de dió -
xi do de car bo no em 10 anos.

Po de mos as sim, Srªs e Srs. Se na do res, afir mar
com or gu lho que o Bra sil é dos pa í ses que mais com -
ba tem o agra va men to dos ris cos glo ba is de mu dan -
ças cli má ti cas. Nos so País tem de fen di do, de modo
elo qüen te, mu dan ças nas re la ções po lí ti cas in ter na -
ci o na is que im pli quem ma i or co o pe ra ção en tre as na -
ções. Te mos, em fun ção dis so, en fren ta do com de no -
do in te res ses con trá ri os, com ba ti do sub sí di os e po lí ti -
cas dis cri ci o ná ri as de pa í ses ri cos, que só au men tam
as de si gual da des mun di a is. Esta mos con ven ci dos
acer ca da exis tên cia de nexo ca u sal en tre po bre za,
de si gual da de de ren da e de te ri o ra ção am bi en tal.

Sr. Pre si den te, no “Ser mão da Ter ce i ra Do min ga 
do Adven to”, o Pa dre Antô nio Vi e i ra le ci o na que a ver -
da de i ra fi dal guia per ten ce à es fe ra da ação. “Qu an do
vos per gun ta rem quem sois, não va des re vol ver o mo -
bi liá rio de vos sos avós, ide ver a ma trí cu la de vos sas
ações. O que fa ze is, isso sois, nada mais” – dou tri na o 
ora dor luso-bra si le i ro. Em Jo a nes bur go, mais uma
vez ti ve mos a opor tu ni da de de de mons trar para o
mun do o com pro mis so do Bra sil com o le ga do da
Rio-92. Ao bus car mos, com me di das con cre tas, o
apro fun da men to da “glo ba li za ção so li dá ria”, jus ti fi ca -
ti va de nos sos me lho res es for ços, te mos a con fi an ça
de que não cla ma mos no de ser to.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Nada 

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Be ní cio Sam pa io) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 22 
mi nu tos.)
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Ata da 112ª Ses são Não De li be ra ti va
em 10 de ou tu bro de 2002

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

Pre si dên cia do Sr. Edi son Lo bão

(Ini cia-se a ses são às 10 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do 
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. Nº 113/02 – GLPFL 

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção
do Se na dor Ge ral do Althoff pelo Se na dor José Jor ge,
como su plen te, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral 
para uma co mu ni ca ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, sabe V. Exª , Se na dor Edi son Lo bão,
que uma das co i sas mais im por tan tes que tra mi ta
hoje nes ta Casa é a Emen da Cons ti tu ci o nal que tra ta
da Re for ma do Po der Ju di ciá rio.

Vale lem brar que, nos úl ti mos dez anos, a re fe ri -
da pro po si ção pas sou pela Câ ma ra dos De pu ta dos,
ten do che ga do a esta Casa há um ano e meio. E o Se -
na do con se guiu, nes se pe río do, que o pa re cer do Re -
la tor fos se apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, sen do as res pec ti vas emen das
apre ci a das. A ma té ria veio ao Ple ná rio, ten do sido
apre sen ta das qua se 200 emen das, que já es tão com

pa re cer do Re la tor, no seio da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ontem, na re u nião or di ná ria, os Srs. Lí de res da
Opo si ção e do Go ver no, Se na do res Edu ar do Su plicy
e Ro me ro Jucá, com pro me te ram-se a, no pró xi mo dia 
30 de ou tu bro, pró xi ma re u nião or di ná ria da Co mis -
são, dar se qüên cia aos tra ba hos a fim de que a ma té -
ria ve nha ao Ple ná rio logo nos pri me i ros dias de no -
vem bro.

A essa al tu ra, te nho cer te za de que V. Exª en vi -
da rá to dos os es for ços para que a ma té ria seja le va da 
à dis cus são, sen do vo ta da ain da nes te ano, pelo me -
nos no pri me i ro tur no de vo ta ção. Des tar te, a ma té ria
es ta rá sa cra men ta da e não ha ve rá pre ju í zo se ul tra -
pas sar esta ses são le gis la ti va ou a le gis la tu ra que
está a fin dar, po den do ou tra Re la to ria levá-la a bom
ter mo.

Sabe V. Exª que foi uma das ta re fas mais ár du as 
que o Re la tor en con trou para se de sin cum bir do seu
mis ter.

É cla ro que essa ma ni fes ta ção será uma gran de 
con tri bu i ção do Po der Le gis la ti vo, por meio do Se na -
do, ao Po der Ju di ciá rio, de quem tan to se re cla ma
len ti dão.

Faço essa co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, ten do a 
cer te za de que a Mesa es ta rá de sen vol ven do e en -
gen dran do es for ços, para que, tão logo saia da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ve nham
a V. Exª as me di das ne ces sá ri as para che gar mos,
ain da nes te ano, a uma so lu ção, se não de fi ni ti va, ir -
re tra tá vel, ain da que ul tra pas se o ano de 2002.

Era a co mu ni ca ção que eu que ria, ho me na ge -
an do V. Exª, pres tar à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, es tan do a dis cus são en cer ra da em
pri me i ro tur no, tão logo re ce ba a ma té ria, esta Mesa a 
co lo ca rá pron ta men te em vo ta ção.
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No en tan to, que ro adi an tar que es ta mos che -
gan do ao fi nal des ta le gis la tu ra, du ran te a qual V. Exª
pon ti fi cou como um dos mais bri lhan tes mem bros
des ta ge ra ção de Par la men ta res. Fo ram oito anos de
atu a ção pro fí cua de V. Exª, con du zin do ora a Li de ran -
ça de seu par ti do no ple ná rio, ora a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, na qual acu mu lou
a im por tan te fun ção de Re la tor da Re for ma do Po der
Ju di ciá rio.

Tan to quan to V. Exª, en ten do ser essa uma das
ma té ri as mais im por tan tes que pas sa ram pelo Con -
gres so Na ci o nal, tor nan do-se, pos so di zer, tan to mais 
im por tan te quan to mais com pe ten te o pa re cer exa ra -
do por V. Exª. Sei o quan to V. Exª es tu dou essa ma té -
ria, teve a pa ciên cia e a to le rân cia de exa mi ná-la de ti -
da men te, pro fun da men te, exa mi nan do emen das que
fo ram apre sen ta das ao pro je to da re for ma, vin do, por
fim, a cons ti tu ir um tex to que ha ve rá de hon rar o Con -
gres so Na ci o nal.

Dir-se-á que Se na do res e De pu ta dos co la bo ra -
ram; sim, co la bo ra ram. To da via, não fora o pa re cer da
la vra de V. Exª, nos ter mos em que está re di gi do, com
a sis te ma ti za ção dada a essa ma té ria, a exem plo do
que ocor reu quan do V. Exª foi Re la tor da Cons ti tu i ção, 
não te ría mos o tex to que ora te mos.

O Po der Ju di ciá rio me re ce que se faça essa
obra o mais de pres sa pos sí vel. A sua con clu são tem
de mo ra do não por cul pa de V. Exª, mas em fun ção
das exi gên ci as re gi men ta is, tan to da Câ ma ra quan to
do Se na do. No que de pen deu de V. Exª, a re for ma an -
dou ce le re men te e an dou bem.

Qu e ro, por tan to, cum pri men tar o Po der Ju di ciá -
rio pela obra que re ce be rá e o Par la men to bra si le i ro
por tê-la vo ta do até aqui – e irá com ple tá-la em se gui -
da. Con tu do, que ro cum pri men tar, so bre tu do, V. Exª
pelo tra ba lho re a li zou. Se V. Exª não ti ves se fe i to nada 
no Se na do Fe de ral du ran te oito anos, esse tra ba lho
como Re la tor da Re for ma do Po der Ju di ciá rio já o
con sa gra ria como um dos me lho res Se na do res que
este País teve nas duas úl ti mas le gis la tu ras, ou seja,
nos qua tro anos ini ci a is do man da to de V. Exª e nos
qua tro anos se guin tes. Esses anos fo ram fe cun dos
em re a li za ção, em atu a ção e em de di ca ção aos me -
lho res in te res ses do País.

Cum pri men to, por tan to, V. Exª pelo que fez.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra en vi ou dis cur so à Mesa para 

ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re -
gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

OS 90 ANOS DE VIVALDI MOREIRA
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no fi nal des ta
tar de, em Belo Ho ri zon te, a Aca de mia Mi ne i ra de Le -
tras, vai se re u nir so le ne men te para pres tar sa u do sa
ho me na gem a um de seus mem bros que, ao lon go de 
uma vida que qua se che gou aos 90 anos, cul mi nou
por me re cer um tí tu lo pou co co mum: o de Pre si den te
Per pé tuo da nos sa Aca de mia.

Falo de Vi val di Mo re i ra, es cri tor, jor na lis ta, ho -
mem pú bli co e que, no di zer de seu fi lho Ro gé rio Mo -
re i ra, foi ami go de tan tos quan tos com ele con vi vi am,
mas que, si mul ta ne a men te, amou tam bém os li vros.

A de di ca ção de Vi val di aos li vros e ami gos teve
a in ten si da de que a his tó ria re ser va para os ver da de i -
ra men te do ta dos de gran de za. Essa in ti mi da de, pre -
sen ça cons tan te no dia-a-dia, lhe per mi tia pro cla mar
que “Ami gos e Li vros são si nô ni mos.”

Foi con vi ven do com os li vros que Vi val di Mo re i ra 
al can çou a meta a que se pro pôs em sua vida de
exem plos: o apri mo ra men to mo ral !

E por con vi ver per ma nen te men te com os li vros,
sua Aca de mia Mi ne i ra de Le tras dele fez seu Pre si -
den te Per pé tuo. Na sua lon ga exis tên cia, ela foi um de 
seus mais ama dos lu ga res de acon che go, a ra zão da
pró pria vida. 

A obra li te rá ria ja ma is mor re. Por isso, Vi val di
Mo re i ra foi e con ti nua sen do, ago ra na me mó ria, o
con du tor apa i xo na do da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras,
que hoje pres ta tri bu to ao seu ma i or aca dê mi co.

Des te Ple ná rio, tam bém evo co a fi gu ra des se
gran de mi ne i ro, cum pri men tan do seus su ces so res, a
co me çar pelo seu Pre si den te, Mu ri lo Ba da ró , por in -
ter mé dio do qual cum pri men to to dos os de ma is mem -
bros, aos qua is en vi ei hoje a men sa gem que so li ci to
seja in cor po ra da a este pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.
....................................................................................

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR FRANCELINO
PEREIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do na for ma do art. 210 do Re gi -
men to Inter no.)

....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais nada a tra tar e na au sên cia dos ora do res
ins cri tos, de cla ro en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e 14 
mi nu tos.)
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Ata da 113ª Sessão Não Deliberativa
em 11 de Outubro de 2002

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

Pre si dên cia do Sr. Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são. 

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1° Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 512, de 2002

Re que i ro, nos ter mos dos arts. 218 e 221 do Re -
gi men to Inter no, a in ser ção em ata de voto de pe sar
pelo fa le ci men to do mé di co João Re sen de Alves,
ocor ri da em Belo Ho ri zon te, e a co mu ni ca ção à sua
fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Na úl ti ma quin ta-fe i ra, nas de pen dên ci as do Hos -
pi tal Má rio Pen na, à ave ni da Chur chill, nº 232, San ta
Efi gê nia, em Belo Ho ri zon te, foi ce le bra da mis sa de sé -
ti mo dia em me mó ria do mé di co João Re sen de Alves.

A mis sa foi man da da ce le brar pe los Con se lhos
Cu ra do res da Asso ci a ção dos Ami gos do Hos pi tal
Má rio Pen na e da Fun da ção Má rio Pen na e Lu xem -
bur go, pela Asso ci a ção das Vo lun tá ri as, pela Pas to ral 
de Sa ú de e pela Co mu ni da de de Tra ba lho da Obra
So ci al Má rio Pen na.

O dou tor João, como era ca ri nho sa men te cha -
ma do, foi o gran de ben fe i tor de to das es sas ins ti tu i -
ções, e mu i to mais do que isso: o mé di co ca ri do so,
ca ri nho so e pro fun da men te hu ma no, que de di cou
toda a sua vida a au xi li ar os do en tes po bres, le van -
do-lhes ca ri nho e de di ca ção.

Como as si na lou a co lu nis ta Anna Ma ri na, em
sua co lu na na edi ção de três do cor ren te do Esta do de 
Mi nas, “sua fi gu ra alta, ma gra, le ve men te en cur va da,
ilu mi na va os cor re do res” do hos pi tal, le van do con for to
e so li da ri e da de aos do en tes. Con ta Anna Ma ri na que
“era um hos pi tal pre cá rio, onde fal ta va tudo. Mas já so -
bra vam a so li da ri e da de, o amor, a ca ri da de, a de di ca -
ção, o co nhe ci men to pro fun do da do en ça”.

De fato, João Re sen de Alves era um da que les
ra ros mé di cos que le va vam ao ex tre mo o ju ra men to

de sua pro fis são. Sua de di ca ção aos do en tes, es pe ci -
al men te aos po bres, des per tou a ad mi ra ção e o res -
pe i to de to dos os mi ne i ros. Anna diz que “Sua fi gu ra
ma gra, des car na da, e seu olhar pro fun da men te hu -
ma no, mar ca do por essa cha ma per fu ran te de quem
já viu to das as mi sé ri as do mun do, sig ni fi ca ram, en -
quan to ele vi veu, uma ima gem da me di ci na to tal, da
me di ci na sa cer dó cio”.

E os mi ne i ros, ri cos e po bres, sou be ram cor res -
pon der a esse sen ti men to pro fun da men te hu ma ni tá -
rio. O Dr. João cos tu ma va con tar a his tó ria do seu
hos pi tal, des de o nas ci men to, enu me ran do as pes so -
as e ins ti tu i ções que o aju da ram na cons tru ção. Orgu -
lho so, afir ma va que ja ma is ha via re ce bi do um não.

Seu de sa pa re ci men to sig ni fi ca um duro gol pe
para as pes so as mais po bres que cos tu ma vam pro -
cu rá-lo em bus ca de as sis tên cia, na cer te za de que
nele en con tra ri am mais do que o mé di co, um ve lho e
ca ri nho so pai que tudo fa ria para aten der a um fi lho
que ri do e de sam pa ra do.

A co lu nis ta Anna Ma ri na nos con ta que o ca rá ter 
do mé di co João Re sen de Alves, “sua de di ca ção to tal, 
o tor na ram uma fi gu ra res pe i ta da pelo po der. Bem re -
la ci o na do, não se ve xa va de usar seu nome e seu
pres tí gio para er guer seu so nho. E seu so nho foi o
hos pi tal que le vou seu nome”.

Estou aqui, se nhor Pre si den te, para ex pres sar,
em nome dos mi ne i ros, o mais puro sen ti men to de
gra ti dão àque le que sou be de di car sua vida a aju dar
os mais ne ces si ta dos. Tive a hon ra de co nhe cê-lo e
com ele man ter uma lon ga ami za de. Co nhe ço de per -
to o tra ba lho que ele de sen vol veu e as his tó ri as das
pes so as ne ces si ta das que ele aten deu.

Ao con clu ir esse bre ve re gis tro, es tou re que ren do
ma ni fes ta ção de pe sar do Se na do Fe de ral aos fa mi li a -
res do Dr. João Re sen de Alves e a todo o povo de Mi nas 
Ge ra is, pelo fa le ci men to do bon do so mé di co.

Sala das Ses sões, 11 de Ou tu bro de 2002. – Se -
na dor Fran ce zi no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O re que -
ri men to lido vai à pu bli ca ção. A Mesa en ca mi nha rá o
voto de pe sar à fa mí lia en lu ta da.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Se rão fe i -
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no. 

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Com a
pa la vra V.Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer um
agra de ci men to. Será um dis cur so rá pi do, mas do fun -
do do meu co ra ção.

Fui can di da to à re e le i ção para o Se na do Fe de -
ral. Enfren ta mos uma ele i ção dura: o Go ver na dor uti li -
zou a má qui na ad mi nis tra ti va e, dos oito De pu ta dos
Fe de ra is, sete apo i a ram-lhe com uma es tru tu ra fi nan -
ce i ra for tís si ma. Além dis so, o can di da to a Go ver na -
dor tam bém ti rou pro ve i to da má qui na do Go ver no,
com o apo io do ti tu lar, e teve ao seu lado 22 dos 24
De pu ta dos Esta du a is. 

Com tudo isso, re a li za mos uma cam pa nha res -
pe i to sa, onde apre sen ta mos pro pos tas, apon ta mos
im por tan tes ca mi nhos para Ro ra i ma e pres ta mos
con tas do nos so tra ba lho à fren te do Se na do e da Li -
de ran ça do Go ver no. 

 E, sen si bi li za do, que ro re gis trar, que o povo de
Ro ra i ma hon rou-me com 61,6% dos vo tos vá li dos,
numa ele i ção em que con cor re ram 11 can di da tos ao
car go de Se na dor, in clu si ve um ex-go ver na dor que
pas sou sete anos e meio no go ver no, não se ele geu ,
fi can do em quar to lu gar.

Por tan to, agra de ço, do fun do da mi nha alma, ao
povo de Ro ra i ma, aos ho mens, mu lhe res e jo vens
que vo ta ram em mim, que acre di ta ram na mi nha pro -
pos ta.

E, nes te mo men to, re a fir mo o meu com pro mis -
so de tra ba lhar ain da mais, pois, com essa vo ta ção,
com esse apo io, com esse re co nhe ci men to, a mi nha
res pon sa bi li da de au men ta, e mu i to. O meu com pro -
mis so é tra ba lhar to dos os dias nes ta Casa pelo País
e, es pe ci al men te, por Ro ra i ma, para ten tar trans for -
má-la num Esta do-mo de lo para o Bra sil.

Re gis tro, tam bém, que, ape sar de toda essa
avas sa la do ra ação eco nô mi ca, o nos so can di da to a
Go ver na dor, Otto mar de Sou za Pin to, só não ven ceu
as ele i ções no 1º tur no por fal ta de 1.500 vo tos. Mas
te nho cer te za de que, no 2º tur no, ele terá o re co nhe -
ci men to da ma i o ria do povo de Ro ra i ma e terá uma
vo ta ção ain da ma i or.

Fi ca mos tris tes pelo fato de a Se na do ra Mar lu ce 
Pin to não se ter re e le gi do. Mi nha com pa nhe i ra de

cha pa, par ce i ra de cam pa nha, uma mu lher hon ra da,
tra ba lha do ra, ho nes ta, que en gran de ceu o nome de
Ro ra i ma en quan to es te ve na Câ ma ra dos De pu ta dos
e no Se na do, por 12 anos. Sem dú vi da, o tra ba lho da -
que la Par la men tar fará fal ta ao Se na do, ao Bra sil e a
Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, en cer ro mi nhas pa la vras com
um pe que no re gis tro. Te nho em mão o re sul ta do de
pes qui sa so bre o se gun do tur no das ele i ções re a li za -
da, esta se ma na, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio
Gran de do Sul:

Pes qui sa da UFRGS mos tra Lula com 49,4%
e Ser ra, 40,6% no Rio Gran de do Sul. 

Esse é um re sul ta do ex tre ma men te aus pi ci o so
que de mons tra uma ten dên cia. E, mais ain da, de -
mons tra que é fun da men tal que o Par ti do dos Tra ba -
lha do res, que o can di da to Lula não fuja da raia, não
fuja aos de ba tes. Cada rede de te le vi são está pro gra -
man do um de ba te. Pela im pren sa, li que o can di da to
Lula se es qui va ria dos de ba tes. Não que ro acre di tar
nis so, Sr. Pre si den te, por que não foi essa a pos tu ra
do PT nas ou tras ele i ções e até ago ra. Então, es ta re -
mos aten tos, vi gi lan tes, co bran do o de ba te, um de ba -
te em alto ní vel, que pos sa apon tar ca mi nhos e so lu -
ções para o País. Ago ra, va mos co brar as in co e rên ci -
as, se as sim fo rem co lo ca das. Espe ro que o PT e o
Lula, an tes do se gun do tur no, já não co me cem a di -
zer: “Esque çam tudo o que eu dis se, es que çam tudo
o que es cre vi”, por que, in fe liz men te, essa po si ção
será co bra da pela so ci e da de.

Qu e ro sa u dar o nos so can di da to José Ser ra pe -
los 40% no Rio Gran de Sul. Te nho cer te za que, com o 
de ba te, a po pu la ção bra si le i ra vai po der vo tar es cla -
re ci da. Que ele ja um dos dois. Esta mos em um País
de mo crá ti co, onde o voto é li vre e cada um deve vo tar
em quem qui ser. Ago ra, é im por tan te de ba ter para
que cada um sa i ba as con se qüên ci as do seu voto; e
as con se qüên ci as do seu voto po de rão ser, in fe liz -
men te, de sas tro sas para o País.

Por tan to, fica aqui o nos so de sa fio para que o
can di da to Lula não fuja dos de ba tes.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pas sa do o pro -
ces so ele i to ral do pri me i ro tur no, pen so que al gu mas
con si de ra ções têm que ser ex pen di das aqui do ple ná -
rio des ta Casa. Vá ri os Se na do res já ocu pa ram esta
tri bu na para di zer das li ções que ti ra ram des sa fes ta
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da de mo cra cia, essa dita ma i or ele i ção in for ma ti za da
do mun do. E eu, a cada ano que pas sa, a cada ele i -
ção, tam bém ve nho apren den do al gu mas co i sas. 

Eu gos ta ria de di zer que o voto to tal men te in for -
ma ti za do não foi essa ma ra vi lha, como di zem por aí.
Já vi ele i ções mu i to mais rá pi das, mu i to mais cé le res,
uti li zan do-se aque le tra di ci o nal voto, a cé du la de vo -
ta ção. Eu, pes so al men te, com pa re ci por três ve zes à
mi nha se ção ele i to ral, numa ci da de do in te ri or do To -
can tins, e só vo tei ao apa gar das lu zes da ele i ção, por
vol ta das 18 ho ras. Mas na mi nha pró pria ci da de, na
ca pi tal, Pal mas, ha via pes so as vo tan do após às 22
ho ras. Em Bra sí lia, tal vez te nham acon te ci do es ses
la men tá ve is fa tos que tan to abor re ce ram o ele i to ra do, 
prin ci pal men te de vi do à urna com o voto im pres so. E
sa be mos que essa urna deu mu i to pro ble ma. Algu -
mas ci da des do Bra sil fo ram es co lhi das para que a
ele i ção se pro ces sas se com o voto im pres so. E nes -
sas ci da des, efe ti va men te, mu i tas ur nas não fun ci o -
na ram a con ten to, não ha via subs ti tu ta, e as sim acon -
te ceu.

Mas, Sr. Pre si den te, o Bra sil e o ele i to ra do bra si -
le i ro têm ama du re ci do, têm evo lu í do, si nal de que a
edu ca ção me lho ra em nos so País. Assis ti mos a um
pro ces so ele i to ral mu i to im por tan te, nos qua tro can -
tos do nos so País, evi den te men te res pe i ta das as pe -
cu li a ri da des de cada Esta do.

Por tan to, apro ve i to esta se ma na de tra ba lho no
Se na do Fe de ral para so li da ri zar-me com o que ri do
De pu ta do Fe de ral Pa u lo Mou rão, que até on tem se
en con tra va em gre ve de fome, dor min do no car pe te
da Câ ma ra dos De pu ta dos. Como mé di co e ami go
des se gran de De pu ta do, tive a opor tu ni da de de acon -
se lhá-lo para que se ali men tas se de al gu ma ma ne i ra,
uma vez que sa be mos os ris cos das pes so as que
pas sam um pe río do mu i to lon go em je jum: há um dis -
túr bio hi dro e le tro lí ti co no or ga nis mo que pode ca u sar
vá ri as do en ças me ta bó li cas, como a in su fi ciên cia re -
nal crô ni ca e ou tras se me lhan tes.

Fi quei sa tis fe i to quan do, on tem, o Pre si den te
Aé cio Ne ves aten deu par ci al men te, den tro de suas
pos si bi li da des, ao ape lo do De pu ta do Pa u lo Mou rão,
no sen ti do de que se cons ti tu ís se uma co mis são de
par la men ta res, cer ta men te do Con se lho de Éti ca e
de De co ro da que la Casa, para ir ao Esta do de To can -
tins ave ri guar as inú me ras de nún ci as de fra u des ele i -
to ra is no nos so Esta do. O Pre si den te Aé cio Ne ves
ale gou fal ta de am pa ro cons ti tu ci o nal e le gal para
cons ti tu ir essa co mis são, mas aci o nou a Pro cu ra do -
ria Par la men tar da Câ ma ra dos De pu ta dos e en vi ou
ofí ci os ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral para que o Esta -

do de To can tins pos sa ser au di ta do quan to às ele i -
ções des te ano.

Sr. Pre si den te, há cer ca de três ou qua tro anos,
ve nho ob ser van do que o meu Esta do tem mu da do
mu i to. Sob a égi de do de sen vol vi men to de uma re -
gião, o en tão De pu ta do Si que i ra Cam pos – que cer ta -
men te foi co le ga de V. Exª – en ce tou uma luta e con -
se guiu uma gran de con quis ta: di vi dir as ter ras de Go -
iás e cons ti tu ir a do Nor te, o que hoje é o Esta do de
To can tins. Orgu lho-me de ser Se na dor da que le Esta -
do des de o pri me i ro dia da sua fun da ção. To dos os
co le gas e V. Exª sa bem dos tra ba lhos re a li za dos nes -
ta Casa para que o Esta do pu des se se tor nar efe ti va -
men te na qui lo que so nha mos para to dos os to can ti -
nen ses.

Entre tan to, pos so as se gu rar, com ab so lu ta con -
vic ção, Sr. Pre si den te, que o Esta do de To can tins,
ain da que novo, re cém-cri a do – pois aca ba de com -
ple tar 14 anos no dia 5 de ou tu bro, quan do foi pro mul -
ga da a Cons ti tu i ção bra si le i ra atu al, em 1988 – já está 
che io de ví ci os, des vi an do-se to tal men te da qui lo que
pre ga mos, du ran te to dos es ses anos, quan do ía mos
para as pra ças pú bli cas pe dir o su frá gio do povo to -
can ti nen se para que pu dés se mos re pre sen tá-lo nes -
ta Casa. Pos so as se gu rar ca te go ri ca men te, com ab -
so lu ta con vic ção, que o To can tins, hoje, vi rou o ma i or
fe u do po lí ti co do nos so País, exa ta men te o que sem -
pre com ba te mos. É por isso que há três ou qua tro
anos ve nho me des ven ci lhan do des sa tur ma que hoje 
pra ti ca men te co man da o Esta do, em to dos os sen ti -
dos. Lá no meu Esta do, não se no me ia um sín di co de
pré dio sem o co nhe ci men to do Go ver na dor.

Então, Sr. Pre si den te, o De pu ta do Pa u lo Mou -
rão, que teve uma vo ta ção ex pres si va, não con se guiu
se re e le ger e fez gre ve de fome – e, te nho ab so lu ta
con vic ção, não foi por que não se re e le geu, mas pela
ma ne i ra com que foi tra ta do du ran te a cam pa nha po lí -
ti ca do pro ces so ele i to ral. Um dos mem bros da União
do To can tins – por que o PSDB é um dos 15 par ti dos
que co li gam com o Go ver no – viu uma ma no bra da re -
ti ra da de to dos os can di da tos do PTB, Par ti do que li -
de ro nes ta Casa, para que pu des sem der ro tar o De -
pu ta do Pa u lo Mou rão. O De pu ta do Pa u lo Mou rão
con se guiu uma vo ta ção ex pres si va, além de ou tros
can di da tos – a le gis la ção per mi te isso –, mas, in fe liz -
men te, não lo grou êxi to, não foi re e le i to. Ele está em
gre ve de fome para cha mar a aten ção da Câ ma ra dos
De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, do TSE e, so bre tu do,
da Na ção bra si le i ra, dos ór gãos cons ti tu í dos res pon -
sá ve is pela li su ra em qual quer pro ces so ele i to ral em
nos so País, para a ne ces si da de de se dar um bas ta
ao que está acon te cen do no Esta do do To can tins.
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Sr. Pre si den te, cre di to a Deus o fato de não ter
con cor ri do nes sas ele i ções. Par ti ci pei da Con ven ção
do meu Par ti do e re gis trei a mi nha can di da tu ra. Fui
para a mi nha fa zen da e, de sa for tu na da men te, ao su -
bir em um ca va lo, es cor re guei e fra tu rei o úme ro es -
quer do, uma das pi o res fra tu ras em ter mos de con so -
li da ção que pode exis tir, so bre tu do na nos sa ida de –
V. Exª sabe bem dis so. Então, por acon se lha men to
mé di co, não pude per sis tir na mi nha can di da tu ra ao
Se na do Fe de ral, já que o pro ces so ele i to ral em To -
can tins, prin ci pal men te con tra o Go ver no cons ti tu í do,
re pre sen ta uma di fi cul da de enor me, uma pa ra da mu i -
to in di ges ta. Te mos que tra ba lhar 24 ho ras por dia e
per cor rer os 139 Mu ni cí pi os do Esta do, sob pena de – 
em bo ra con tan do com a in ten ção de voto da ma i o ria
dos ele i to res to can ti nen ses – ver mos, de uma hora
para ou tra, o ar re fe ci men to des sa von ta de de vo tar
em nós para Se na dor.

Tive a mi nha can di da tu ra cas sa da pelo Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral, cer ta men te a man do do Go ver na -
dor Si que i ra Cam pos, por que não exis te um Esta do
de Di re i to em To can tins. Cre io que o Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral es ta va ab so lu ta men te cor re to, até por -
que cas sou a can di da tu ra dos meus dois su plen tes,
que não ha vi am apre sen ta do a do cu men ta ção com -
ple ta, e de ram-me um pra zo para que eu apre sen tas -
se dois no vos su plen tes. Eu, por acon se lha men to de
uma es pe ta cu lar equi pe de mé di cos do Hos pi tal Sa -
rah Ku bits chek, não en trei com re cur so e aban do nei a 
mi nha can di da tu ra, que ha via sido anu la da pelo TRE
do meu Esta do.

Sr. Pre si den te, cha mo a aten ção para o fato de
que ja ma is vol ta rei a esta tri bu na para apre sen tar um
re que ri men to como este à Mesa do Se na do Fe de ral
no sen ti do de en vi ar ofí cio ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral com a fi na li da de de fis ca li zar as pró xi mas ele i ções
do meu Esta do e bus car, nas mãos do Pro cu ra dor
Ele i to ral, o nú me ro de de nún ci as exis ten tes – em bo ra 
nin guém dê a me nor im por tân cia a de nún ci as fe i tas
no To can tins. O Pro cu ra dor da Re pú bli ca do meu
Esta do anda com mais de dez guar da-cos tas, for ne ci -
dos pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, por que é ame a ça do de 
mor te a cada de nún cia que faz. Tam bém o Pro cu ra -
dor Fe de ral Ele i to ral, que pos sui um ma nan ci al enor -
me de de nún ci as, terá di fi cul da des de tran si tar li vre -
men te no meu Esta do, de acor do com as ações que,
por ven tu ra, vier a as su mir.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, acres -
cen tan do que gos ta ria de es tar aqui na pró xi ma Le -
gis la tu ra para aju dar na re for ma po lí ti ca, ele i to ral e

par ti dá ria des te País. Absur dos e mais ab sur dos fo -
ram co me ti dos em nome da lei vi gen te. A po pu la ção
bra si le i ra está co men tan do o fato de um De pu ta do
Fe de ral de São Pa u lo, o Esta do mais po pu lo so des te
País, ter sido ele i to com pou co mais de 200 vo tos por
con ta des se sis te ma pro por ci o nal con fe ri do aos De -
pu ta dos Fe de ra is e aos Ve re a do res. Esse sis te ma
tem que ser re vis to.

Apre sen ta mos inú me ras pro po si ções nes ta
Casa, Sr. Pre si den te, para o apri mo ra men to do pro -
ces so ele i to ral e po lí ti co em nos so País. Tal vez seja
mi nha a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal mais an ti -
ga, que eli mi na a obri ga to ri e da de do voto, ou seja, es -
ta be le ce o voto fa cul ta ti vo. Acre di to que nós, que já te -
mos a ma i or ele i ção com pu ta do ri za da do mun do, es -
ta mos em con di ções, tran qüi la men te, de im plan tar o
voto fa cul ta ti vo. Tam bém te nho pro pos tas de emen da
cons ti tu ci o nal que mo di fi cam a data da pos se do Pre -
si den te da Re pú bli ca. Te nho vis to que, ago ra, o Se na -
do Fe de ral pas sa a exa mi nar essa ma té ria com uma
cer ta ur gên cia.

Te mos que ins ti tu ir, o mais bre ve pos sí vel, o pro -
ces so de fi de li da de par ti dá ria, Sr. Pre si den te. O Go -
ver no do meu Esta do, pela co li ga ção União do To can -
tins – a que per ten ço até hoje, por que o PTB ain da faz 
par te des sa co li ga ção –, ufa na-se de ter ele gi do os
oito De pu ta dos Fe de ra is que ca bem ao Esta do, mas,
pas mem V. Exªs, essa co li ga ção ele geu até um can di -
da to do PMDB, que teve can di da to a Go ver na dor! O
jor nal da fa mí lia do Go ver na dor es tam pa – eu o li on -
tem – que con se gui mos ele ger to dos os Se na do res,
toda a Ban ca da Fe de ral e mais de ze no ve De pu ta dos
Esta du a is.

Só ele ge ram de zo i to De pu ta dos Esta du a is, Sr.
Pre si den te, mas cer ta men te já con ver sa ram com
esse ou tro De pu ta do. E essa con ver sa é sem pre mu i -
to atra ti va, por que já dis se ram que ele ge ram de ze no -
ve De pu ta dos. Seis de les são de opo si ção. Na úl ti ma
ele i ção, fo ram ele i tos mu i to mais do que seis, e, ago -
ra, ao fi nal da Le gis la tu ra, na Assem bléia, há ape nas
um De pu ta do de opo si ção, uma bra va moça do Par ti -
do de V. Exª, a De pu ta da Josi Nu nes. Foi a úni ca que
re sis tiu ao ali ci a men to pro pos to pela equi pe do nos so 
Go ver no no To can tins. Fe liz men te, a De pu ta da Josi
Nu nes con se guiu se re e le ger qua se na úl ti ma co lo ca -
ção, em bo ra te nha pa u ta do sua vida pela co e rên cia.
Essa foi a úni ca De pu ta da que fi cou na opo si ção.

Então, Sr. Pre si den te, es ses fa tos têm que ser
ana li sa dos pe los ór gãos com pe ten tes, as sim como
pela Câ ma ra dos De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral.
Sei que o dis cur so de um Se na dor em fi nal de man da -
to, que não se re e le geu, não tem mu i ta im por tân cia,
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mas eu ja ma is po de ria de i xar de vir aqui dar o meu
apo io ao De pu ta do Fe de ral Pa u lo Mou rão, que, gra -
ças a Deus, fe liz men te, en cer rou on tem a sua gre ve
de fome no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. O
que pre ten de S. Exª? Ape nas que a Câ ma ra dos De -
pu ta dos vá ao nos so Esta do, por meio de sua Pro cu -
ra do ria, e que o TSE pro cu re ana li sar as inú me ras de -
nún ci as que exis tem so bre o pro ces so ele i to ral no
meu Esta do.

Eu di ria que o ad je ti vo mais apro pri a do para de -
fi nir o pro ces so ele i to ral no meu Esta do hoje se ria
“es can da lo so”, por que lá a boca de urna e a com pra
de voto são os ten si vas, sem dis far ces. Sa be mos que
há vá ri os De pu ta dos que já se rão pro ces sa dos por
com pro va ção de com pra de vo tos, mas lá no meu
Esta do isso é os ten si vo. A ba ga gem de al guns can di -
da tos do Go ver no a De pu ta do está che ia de no tas de
R$50. Cada voto cus ta R$50, R$100. Isso é fe i to de
modo os ten si vo, no meio da rua! 

É para fa tos como es ses que que re mos cha mar
a aten ção da Na ção e do Se na do Fe de ral. Envi a rei à
Mesa um ofí cio so bre o as sun to, para que seja en ca -
mi nha do ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Sr. Pre si den te, cre io que o novo Con gres so vai
ser mais com pe ti ti vo, mais equi li bra do; cre io que será
me lhor do que este do qual par ti ci pa mos se, de fato,
os can di da tos ele i tos ti ve rem von ta de de cum prir os
seus com pro mis sos com o ele i to ra do. Apo i a mos in va -
ri a vel men te o Go ver no, mes mo que não con cor dás -
se mos com al gu mas ma té ri as, para ga ran tir a go ver -
na bi li da de do País. 

Cer ta men te, o fu tu ro Pre si den te terá mais di fi -
cul da de para tran si tar no pró xi mo Con gres so, mas
isso é sa lu tar para a de mo cra cia. O Pre si den te tem
que mos trar tra ba lho, e deve ha ver opo si ção. É isso o
que es tou que ren do para o meu Esta do. Como toda a
Opo si ção do meu Esta do se jun tou ao Go ver no, cre io
que al guém mais, além da De pu ta da Josi Nu nes, tem
que fa zer opo si ção. Infe liz men te, não tive opor tu ni da -
de de con cor rer nes sas ele i ções.

Sr. Pre si den te, de se jo ain da me so li da ri zar com o 
De pu ta do Pa u lo Mou rão, que está cha man do a aten -
ção da Na ção para os des ca la bros ele i to ral e ad mi nis -
tra ti vo que se per pe tram no Esta do do To can tins.

Como Lí der do Par ti do Tra ba lhis ta nes ta Casa,
que ro di zer tam bém que, on tem, a Exe cu ti va Na ci o nal 
do PTB e as suas Ban ca das na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e no Se na do Fe de ral hou ve ram por bem apro var,
por una ni mi da de, a re co men da ção para que to dos os
pe te bis tas bra si le i ros vo tem e tra ba lhem pela can di -

da tu ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va. E por que, Sr. Pre -
si den te? Por que essa de ci são pa u ta-se pela co e rên -
cia. O PTB é o pi o ne i ro do tra ba lhis mo nes te País. Re -
co nhe ce que o Par ti do dos Tra ba lha do res, de ma ne i -
ra pa u la ti na, com pa ciên cia, con se guiu atin gir a sua
vez de go ver nar o País. Por tan to, te mos que lhe dar
esse res pal do, até por que, no pri me i ro tur no, par ti ci -
pa mos da Fren te Tra ba lhis ta, em com pa nhia do PDT,
de Le o nel Bri zo la, e do PPS do nos so que ri do Ro ber -
to Fre i re e do nos so can di da to Ciro Go mes, que já hi -
po te ca ram apo io à can di da tu ra de Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

Por tan to, pela co e rên cia com o tra ba lhis mo e com 
a fren te pro gres sis ta que le vou à Na ção o nome do can -
di da to Ciro Go mes, o PTB de ci diu on tem, por una ni mi -
da de, apo i ar e re co men dar o apo io à can di da tu ra de
Luiz Iná cio Lula da Sil va, evi den te men te res pe i tan do to -
das as si tu a ções pe cu li a res que exis tem nos res pec ti -
vos Esta dos, so bre tu do onde o PTB ain da dis pu ta o se -
gun do tur no. Pa re ce-me que so men te o es po so da nos -
sa que ri da Mar lu ce Pin to, o ex-Go ver na dor Otto mar
Pin to, está dis pu tan do o se gun do tur no das ele i ções –
isso já foi fri sa do aqui pelo gran de com pa nhe i ro Ro me -
ro Jucá. Em al guns ou tros Esta dos da Fe de ra ção, o
PTB tem di fi cul da de para apo i ar o can di da to do PT lo -
cal, mas, cer ta men te, ha ve rá de apo i ar, em âm bi to na ci -
o nal, a can di da tu ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va, que, me 
pa re ce, será vi to ri o sa.

Sr. Pre si den te, vol ta rei à tri bu na com uma do cu -
men ta ção mais far ta e en vi a rei um re que ri men to para
que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, os ór gãos com pe -
ten tes e o Se na do Fe de ral pos sam man dar ave ri guar
as inú me ras ir re gu la ri da des que têm ocor ri do no pro -
ces so ele i to ral do nos so Esta do.

A im pres são que se tem, quan do par ti ci pa mos
do pro ces so ele i to ral no Esta do de To can tins, é que
es ta mos em ou tro país, onde não há lei, Cons ti tu i ção,
nem le gis la ção ele i to ral ri go ro sa, até cer to pon to.

É por isso, Sr. Pre si den te, que, já há al gum tem -
po, me des ven ci lhei des se foco de des man dos, para
que al guém no meu Esta do ain da pos sa fi car do lado
do povo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 45
mi nu tos.)
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Ata da 5ª Re u nião, em 14 de Ou tu bro de 2002
4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia da Srª Ma ri na Sil va

(Ini cia-se a re u nião às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

A SRA. PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – Não há
nú me ro re gi men tal para a aber tu ra da ses são, não
po den do esta ser re a li za da.

Nos ter mos do § 2º do art. 155 do Re gi men to
Inter no, o ex pe di en te que se en con tra so bre a mesa
será des pa cha do pela Pre si dên cia, in de pen den te -
men te de le i tu ra.

É o se guin te o expe di en te des pa cha do:

OFÍCIOS

DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 165/2002, de 25 de se tem bro úl ti mo, do Mi -
nis tro de Esta do da Edu ca ção, en ca mi nhan do as in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 407, de
2002 do Se na dor Edu ar do Su plicy; e

– Nº 302/2002, de 1º do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to Agrá rio, en ca mi nhan do
in for ma ções par ci a is em res pos ta ao Re que ri men to
nº 526, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na.

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

O Re que ri men to nº 526, de 2001,
aguar da rá na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa a
com ple men ta ção das in for ma ções.

O Re que ri men to nº 407, de 2002, vai
ao Arqui vo.
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(Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta -
das.)

A SRA. PRESIDENTE (Ma ri na Sil va) – Está en -
cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 14 ho ras e 40 
mi nu tos.)
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Ata da 114ª Ses são Não De li be ra ti va
em 15 de ou tu bro de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Na bor Jú ni or, Ma u ro Mi ran da e Mo re i ra Men des

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – De cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro 
Mi ran da, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 562/2002, de 10 de se tem bro úl ti mo, do Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 443, de
2002, do Se na dor Fran cis co Escór cio. Ao Arqui vo.

Nº 874/2002, de 12 de se tem bro úl ti mo, do Mi -
nis tro de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 408, de
2002, do Se na dor Edu ar do Su plicy. Ao Arqui vo.

Nº 935//2002, de 11 de se tem bro úl ti mo, do Mi -
nis tro de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for -
ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 421, de
2002, do Se na dor Edu ar do Su plicy.

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

Com re fe rên cia ao Re que ri men to nº
443, de 2002, as in for ma ções fo ram en ca mi -
nha das ao re que ren te, Se na dor Fran cis co
Escór cio, atra vés do ga bi ne te do Se na dor
Bel lo Par ga.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo. 

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1° Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 237, DE 2002

Re gu la men ta o exer cí cio das pro fis -
sões de ca be le i re i ro, bar be i ro, ma ni cu ro,
pe di cu ro, es te ti cis ta e mas sa gis ta.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O exer cí cio das pro fis sões de ca be le i re i -

ro, bar be i ro, ma ni cu ro, pe di cu ro, es te ti cis ta e mas sa -
gis ta é re gu la men ta do por esta Lei.

Art. 2º O exer cí cio das pro fis sões de ca be le i re i ro 
ou bar be i ro é pri va ti vo:

I  – dos por ta do res de com pro van te de ha bi li ta -
ção em cur sos mi nis tra dos por ins ti tu i ções pú bli cas
ou pri va das;

II  – da que les que com pro vem es tar exer cen do
efe ti va men te a pro fis são, à data da pu bli ca ção des ta
lei, há pelo me nos três anos.

Art. 3º Cons ti tu em ati vi da des es pe cí fi cas das
pro fis sões de ca be le i re i ro ou bar be i ro:

I  – exe cu tar o em be le za men to e tra ta men to de
ca be los e cor te de bar ba em sa lões de ca be le i re i ro,
ins ti tu tos de be le za e es ta be le ci men tos si mi la res;

II  – acon se lhar os cli en tes so bre o em be le za -
men to e tra ta men to de ca be los:

III  – efe tu ar o em be le za men to e tra ta men to de
ca be los, uti li zan do os pro ces sos e as téc ni cas ade -
qua das e se le ci o nan do o equi pa men to. os uten sí li os
e os pro du tos ne ces sá ri os:

IV  – pro ce der à la va gem do ca be lo, se le ci o nan -
do e apli can do os pro du tos ade qua dos a cada tipo de
ca be lo;

V  – re a li zar co lo ra ções e des co lo ra ções de ca -
be lo, pre pa ran do a tin ta ou des co lo ran te, apli can do o
pro du to e vi gi an do o tem po de sua atu a ção, em fun -
ção do tipo de ca be lo e da cor pre ten di da;

VI  – re a li zar per ma nen tes e ali sa men to de ca -
be los;

VII  – exe cu tar mas sa gens de tra ta men to do
cou ro ca be lu do, por pro ces sos ma nu a is ou me câ ni -
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cos, apli can do os pro du tos ade qua dos e uti li zan do as
téc ni cas es pe cí fi cas a cada tipo de tra ta men to:

VIII  – apli car pe ru cas e apli ques;
IX  – ras par, cor tar e apa rar bar bas e bi go des por

pro ces sos e téc ni cas es pe cí fi cos uti li zan do na va lhas,
te sou ras e ou tros uten sí li os e pro du tos apro pri a dos;

Art. 4º O exer cí cio da pro fis são de ma ni cu ro é
pri va ti vo:

I  – dos por ta do res de com pro van te de ha bi li ta -
ção em cur sos mi nis tra dos por ins ti tu i ções pú bli cas
ou pri va das;

II  – da que les que com pro vem es tar exer cen do
efe ti va men te a pro fis são, à data da pu bli ca ção des ta
Lei, há pelo me nos três anos.

Art. 5º Cons ti tu em ati vi da des es pe cí fi cas da
pro fis são de ma ni cu ro:

I  – exe cu tar cu i da dos es té ti cos das unhas em
sa lões de ca be le i re i ro, ins ti tu tos de be le za e es ta be -
le ci men tos si mi la res;

II  – efe tu ar o em be le za men to de unhas, ten do
em con ta as suas ca rac te rís ti cas e even tu a is a1 te ra -
çõ~s e pa to lo gi as exis ten tes:

a) cor tar, li mar, des bas tar e po lir as unhas e
mas sa ge ar, re mo ver e re pe lir as cu tí cu las, uti li zan do,
no me a da men te te sou ras, li mas, po li do res, ali ca tes,
re mo ve do res e afas ta do res de cu tí cu las;

b) exe cu tar a pin tu ra das unhas, apli can do com
pin cel, base de ver niz. ver niz e se can te pre ten di dos;

c) exe cu tar em be le za men tos es pe cí fi cos de
unhas, no me a da men te. apli ca ção de unhas pos ti ças,
cor re ção e es cul tu ra de unhas e pin tu ras ar tís ti cas.

Art. 6º O exer cí cio da pro fis são de pe di cu ro é
pri va ti vo:

I  – dos por ta do res de com pro van te de ha bi li ta -
ção em cur sos mi nis tra dos por ins ti tu i ções pú bli cas
ou pri va das;

II  – da que les que com pro vem es tar exer cen do
efe ti va men te a pro fis são, à data da pu bli ca ção des ta
lei, há pelo me nos três anos.

Art. 7º Cons ti tu em ati vi da des es pe cí fi cas da
pro fis são de pe di cu ro:

I  – exe cu tar cu i da dos es té ti cos dos pés em sa -
lões de ca be le i re i ro, ins ti tu tos de be le za e es ta be le ci -
men tos si mi la res;

II  – aten der cli en tes e acon se lhá-los so bre o
tipo de cu i da do es té ti co a efe tu ar:

a) exa mi nar as zo nas da pele e unhas a cu i dar,
uti li zan do pro ces sos ade qua dos de aná li se, de for ma
a ade quar os cu i da dos es té ti cos a pres tar;

b) pres tar in for ma ções so bre o tipo de cu i da dos
es té ti cos re a li za dos e as di fe ren tes téc ni cas uti li za -
das, su ge rin do aque les que mais se ade quam a cada
cli en te;

c) in di car cu i da dos a se guir e pro du tos de cos -
mé ti co a uti li zar, como for ma de pre ve nir e/ou cor ri gir
de ter mi na das al te ra ções.

III – efe tu ar o em be le za men to e hi gi e ni za ção de
unhas, ten do em con ta as suas ca rac te rís ti cas e
even tu a is al te ra ções e pa to lo gi as exis ten tes;

IV – pro ce der a cu i da dos es té ti cos da pele dos
pés, ten do em con ta as ca rac te rís ti cas da pele e
even tu a is al te ra ções e pa to lo gi as exis ten tes:

a) exe cu tar o tra ta men to de ca lo si da des e es -
pes sa men tos, ras pan do e li xan do com uten sí li os
apro pri a dos as zo nas da pele a cu i dar;

b) exe cu tar lim pe zas de pele e tra ta men tos de
pele de si dra ta da e des vi ta li za da dos pés, efe tu an do
es fo li a ções e apli can do más ca ras, pa ra fi nas e ou tros
en vol vi men tos;

V – exe cu tar mas sa gens dos pés, ado tan do ma -
no bras de mas sa gem es pe cí fi cas, no me a da men te,
ati van tes, re la xan tes e dre nan tes.

Art. 8º O exer cí cio da pro fis são de es te ti cis ta é
pri va ti vo:

I – dos por ta do res de com pro van te de ha bi li ta -
ção em cur sos mi nis tra dos por ins ti tu i ções pú bli cas
ou pri va das;

II – da que les que com pro vem es tar exer cen do
efe ti va men te a pro fis são, à data da pu bli ca ção des ta
Lei, há pelo me nos três anos.

Art. 9º Cons ti tu em ati vi da des es pe cí fi cas da
pro fis são de es te ti cis ta:

I – efe tu ar tra ta men tos es té ti cos, por pro ces sos
ma nu a is e me câ ni cos, em ins ti tu tos de be le za e es ta -
be le ci men tos si mi la res;

II – aten der cli en tes e acon se lhá-los so bre o tipo 
de cu i da do es té ti co a efe tu ar:

a) exa mi nar as zo nas da pele a cu i dar, uti li zan do 
pro ces sos ade qua dos de aná li se, de for ma a ade quar 
os cu i da dos es té ti cos a pres tar;

b) pres tar in for ma ções so bre o tipo de cu i da dos
es té ti cos a se rem re a li za dos e as di fe ren tes téc ni cas
uti li za das, su ge rin do aque les que mais se ade quam a 
cada cli en te;

c) in di car cu i da dos a se guir e pro du tos cos mé ti -
cos a uti li zar como for ma de pre ve nir e/ou cor ri gir de -
ter mi na das al te ra ções di ag nos ti ca das.

III – efe tu ar mas sa gens de es té ti ca, uti li zan do
pro ces sos ma nu a is e equi pa men to elé tri co, apli can do 
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as téc ni cas ade qua das e se le ci o nan do os equi pa -
men tos, os uten sí li os e os pro du tos apro pri a dos;

IV – exe cu tar mas sa gens de ros to e de como,
pro ce den do à sua lim pe za e ado tan do ma no bras e
equi pa men to elé tri co de mas sa gens es pe cí fi cas, no -
me a da men te, anti-ce lu lí ti cas, hi pe re mi an tes, re la -
xan tes e dre nan tes;

V – efe tu ar de pi la ções, co lo ra ções e des co lo ra -
ções de pê los, uti li zan do as téc ni cas ade qua das e se -
le ci o nan do os equi pa men tos, os uten sí li os e os pro -
du tos apro pri a dos;

VI – efe tu ar ma qui a gens de ros to e de cor po, uti -
li zan do as téc ni cas ade qua das e se le ci o nan do os
equi pa men tos, os uten sí li os e os pro du tos apro pri a -
dos;

VII – efe tu ar tra ta men tos es té ti cos do ros to, uti li -
zan do as téc ni cas ade qua das e se le ci o nan do os
equi pa men tos, os uten sí li os e os pro du tos apro pri a -
dos:

a) se le ci o nar o tipo de tra ta men to es té ti co ade -
qua do às ca rac te rís ti cas e es ta do da pele do ros to;

b) exe cu tar tra ta men tos es té ti cos da pele do
ros to, no me a da men te, lim pe za pro fun da da su per fí -
cie cu tâ nea, tra ta men tos de pele de si dra ta da e des vi -
ta li za da, lim pe za da pele com acne e bron ze a men to
da pele, efe tu an do, de acor do com o tipo de tra ta men -
to, de ma qui a gens, es fo li a ções e de sin crus ta ções da
pele, va po ri za ções e pul ve ri za ções com pro du tos
ade qua dos, mas sa gens fa ci a is, apli ca ção de más ca -
ras e de ou tros pro du tos cos mé ti cos, pre pa ra ção da
pele à ex po si ção do sol e ses sões de bron ze a men to.

Art. 10. O exer cí cio da pro fis são de mas sa gis ta
é pri va ti vo:

I – dos por ta do res de com pro van te de ha bi li ta -
ção em cur sos mi nis tra dos por ins ti tu i ções pú bli cas
ou pri va das;

II – da que les que com pro vem es tar exer cen do
efe ti va men te a pro fis são. À data da pu bli ca ção des ta
lei, há pelo me nos três anos.

Art. 11. Cons ti tu em ati vi da des es pe cí fi cas da
pro fis são de mas sa gis ta:

I – efe tu ar mas sa gens de es té ti ca, por pro ces -
sos ma nu a is, em ins ti tu tos de be le za e es ta be le ci -
men tos si mi la res;

II – efe tu ar mas sa gens de es té ti ca, uti li zan do
pro ces sos ma nu a is, apli can do as téc ni cas ade qua -
das e se le ci o nan do os equi pa men tos, os uten sí li os e
os pro du tos apro pri a dos:

a) exe cu tar mas sa gens de ros to e de como,
ado tan do ma no bras de mas sa gem es pe ci fi cas, no -

me a da men te, anti-ce lu lí ti cas, hi pe re mi an tes, re la -
xan tes e dre nan tes;

b) exe cu tar mas sa gens de mãos e pés, pro ce -
den do à sua lim pe za e ado tan do ma no bras de mas -
sa gem es pe cí fi cas, no me a da men te, ati van tes, re la -
xan tes e dre nan tes;

c) exe cu tar mas sa gens do cou ro ca be lu do, ado -
tan do ma no bras de mas sa gem es pe cí fi cas, no me a -
da men te, dre nan tes e re la xan tes.

Art. 12. O exer cí cio das pro fis sões de que tra ta
esta Lei de pen de de re gis tro na De le ga cia Re gi o nal
do Tra ba lho com pe ten te.

Art. 13. A con ces são do re gis tro dar-se-á me di -
an te a apre sen ta ção, pelo in te res sa do, dos se guin tes
do cu men tos. com pro van do:

I – iden ti da de:
II – es tar em dia com as obri ga ções ele i to ra is;
III – qui ta ção com o ser vi ço mi li tar.
Art. 14. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.

Justificação

Hoje em dia, mu i tos pro põem a re gu la men ta ção 
das pro fis sões via ne go ci al, onde as re gras e con di -
ções de tra ba lho de na tu re za pro fis si o nal se ri am de -
mar ca das por in ter mé dio do en ten di men to en tre os
in te res sa dos. Argu men tam os de fen so res des ta idéia
que se ria im pro du ti vo fa zer da ne go ci a ção co le ti va o
gran de ins tru men to ju rí di co para cri ar nor mas e con -
di ções de tra ba lho e, ao mes mo tem po, con ti nu ar pre -
ser van do as re gu la men ta ções de pro fis são pela via
le gal.

Não é de ma is en fa ti zar, po rém, que a re gu la -
men ta ção le gal das pro fis sões in te gra a tra di ção de
nos so or de na men to ju rí di co, como o con fir mam as di -
ver sas leis e dis po si ti vos da Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho. Teve seu iní cio na dé ca da de trin ta do sé -
cu lo pas sa do, com a fi na li da de de dis ci pli nar cer tas
pro fis sões, a fim de ga ran tir ao ci da dão a pres ta ção
qua li fi ca da de bens e ser vi ços.

Con vém sa li en tar que a ex ten são do man to pro -
te tor do Di re i to do Tra ba lho aos ofí ci os exis ten tes tem
a fi na li da de, não de con ce der pri vi lé gi os aos seus
mem bros, mas de dis cri mi nar os di re i tos e de ve res de 
seus exer cen tes. Por ou tro lado, o exer cí cio de qual -
quer ati vi da de re mu ne ra da, sem es tar de vi da men te
sis te ma ti za da e dis ci pli na da em lei, cor re o ris co de
acar re tar vá ri as dis tor ções e pro ble mas so ci a is.

No con tex to da nos sa so ci e da de, é até des ne -
ces sá rio res sal tar o va lor dos pro fis si o na is da es té ti ca 
cor po ral onde os cu i da dos cor po ra is são par te in te -
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gran te da vida so ci al con tem po râ nea e in flu en ci am di -
re ta men te no de sem pe nho e su ces so das pes so as.

O pre sen te pro je to aten de ain da a jus ta re i vin di -
ca ção dos pro fis si o na is da es té ti ca cor po ral que an -
se i am há mu i to tem po pela re gu la men ta ção de seus
ofí ci os.

Pe las ra zões ex pos tas, es ta mos con ven ci dos
que a ini ci a ti va me re ce rá o aco lhi men to dos ilus tres
mem bros des ta Casa.

Sala das Ses sões, 15 de ou tu bro de 2002. – Mo -
re i ra Men des

(À Co mis são de Assun tos So ci a is _
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na sex -
ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para in ter po si ção de re cur so
no sen ti do da apre ci a ção pelo Ple ná rio do Pro je to de
Lei do Se na do nº 467, de 1999, de au to ria do Se na -
dor Ro meu Tuma, que dá nova re da ção e acres cen ta
pa rá gra fo ao art. 187 do Có di go de Pro ces so Pe nal,
De cre to-Lei nº 3.689, de 1941, para au to ri zar ao de -
fen sor le van tar ques tões de or dem e sen tar-se ao
lado do acu sa do, in clu si ve nos pro ces sos do Tri bu nal
do Júri.

Apro va do ter mi na ti va men te pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o pro je to vai à Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na sex -
ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para in ter po si ção de re cur so
no sen ti do da apre ci a ção pelo Ple ná rio do Pro je to de
Lei do Se na do nº 249, de 2000, de au to ria do Se na -
dor José Edu ar do Du tra, que al te ra os arts. 33 e 90 da
Lei nº 9.504, de 1997, que dis põe so bre pes qui sas e
tes tes pré-ele i to ra is.

Apro va do ter mi na ti va men te pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o pro je to vai à Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na sex -
ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para in ter po si ção de re cur so
no sen ti do da apre ci a ção pelo Ple ná rio do Pro je to de
Lei do Se na do nº 259, de 2000, de au to ria do Se na -
dor Tião Vi a na, que acres cen ta dis po si ti vos ao De -
cre to-Lei nº 236, de 1967, que com ple men ta e mo di fi -
ca a Lei nº 4.117, de 1962, no que res pe i ta à apli ca -
ção da pena de cas sa ção de ou tor ga de ser vi ço de ra -
di o di fu são.

Re je i ta do ter mi na ti va men te pela Co mis são de
Edu ca ção, o pro je to vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na sex -
ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para in ter po si ção de re cur so
no sen ti do da apre ci a ção pelo Ple ná rio do Pro je to de
Lei do Se na do nº 142, de 2002, de au to ria do Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, que ado ta a Ba le ia Fran ca
como Sím bo lo Na ci o nal do Eco tu ris mo.

Apro va do ter mi na ti va men te pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o pro je to vai à Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na sex -
ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 38, de 2002
(nº 4.860/2001, na Casa de ori gem) que al te ra a Lei
nº 5.917, de 1973 (en tron ca men to com a BR-020 ao
en tron ca men to com a BR-040, no Dis tri to Fe de ral).

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na sex -
ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Re so lu ção nº 62, de 2002, de au to ria
do Se na dor Bel lo Par ga, que al te ra os arts. 160 e 199
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, dis pon do
so bre ses são es pe ci al e co me mo ra ção es pe ci al.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que en cer rou, na sex -
ta-fe i ra úl ti ma, o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Lei do Se na do nº 110, de 2002, de 
au to ria do Se na dor Luiz Otá vio, que acres cen ta alí -
nea ao in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 1995, que 
dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo, para in clu ir ca -
nal re ser va do ao Co man do do Exér ci to Bra si le i ro.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se

à lis ta de ora do res. 
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do

Su plicy. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio

da Fon se ca, por ces são do no bre Se na dor Na bor Jú -
ni or, por 20 mi nu tos.
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en cer ra -
da a pri me i ra fase das ele i ções, o Esta do de Mato
Gros so do Sul, mais uma vez, sur pre en de. Nas úl ti -
mas se ma nas da cam pa nha ele i to ral, os ín di ces de
pes qui sas in di ca vam que o con tro ver ti do Go ver na dor
José Orcí rio Mi ran da dos San tos se ria re e le i to tran -
qüi la men te para mais um man da to, com lar ga van ta -
gem de vo tos. 

Tudo cor ria a seu fa vor. Con tro lan do a má qui na
pú bli ca, o Go ver na dor mon tou uma es tru tu ra para ali -
ci ar ele i to res ja ma is vis ta na his tó ria do Esta do. Com
um pro gra ma de úl ti ma hora de dis tri bu i ção de ces -
tas-bá si cas, que aten de a mi lha res de fa mí li as do
Esta do, e de pos se de uma eclé ti ca ali an ça com par ti -
dos con ser va do res, cons ti tu iu-se, as sim, um rolo
com pres sor con si de ra do im ba tí vel, que atra iu os te -
me ro sos, in ti mi dou os in de ci sos e acu ou par ce la sig -
ni fi ca ti va das opo si ções em to dos os mu ni cí pi os.

Uti li zan do mé to dos pou co re co men dá ve is à éti -
ca po lí ti ca, o Go ver na dor ca pi ta ne ou ale gre men te
uma fes ta mi li o ná ria, con tra tan do mi lha res de ca bos
ele i to ra is, uti li zan do far to e so fis ti ca do ma te ri al de pu -
bli ci da de e pro mo ven do even tos gran di o sos, algo
con si de ra do in com pa tí vel e ines pe ra do para um Par -
ti do que foi cons tru í do com a luta de uma mi li tân cia
aguer ri da e ex tre ma men te crí ti ca das ma ze las da
clas se po lí ti ca.

Isso ter mi nou es can da li zan do toda a so ci e da de
sul-mato-gros sen se, le van do, in clu si ve, o seu pró prio
Vice-Go ver na dor a con si de rar, em um de ba te na te le -
vi são, que a cam pa nha do PT ha via ul tra pas sa do to -
dos os li mi tes e im pos to um acin to so mé to do de con -
quis ta de vo tos, na con tra mão do dis cur so de que o
Esta do vive com di fi cul da des in trans po ní ve is em de -
cor rên cia dos er ros dos go ver nan tes do pas sa do.

O re sul ta do não po de ria ser ou tro: para quem
es pe ra va uma vi tó ria es tron do sa e jac ta va-se não ter
ad ver sá ri os à al tu ra, o Go ver na dor, no úl ti mo dia 06,
teve a pri me i ra res pos ta so bre o que a so ci e da de es -
ta va achan do da que la ma ne i ra an ti ga e equi vo ca da
de se fa zer po lí ti ca. A po pu la ção de Mato Gros so do
Sul, de ma ne i ra ca te gó ri ca e in so fis má vel, deu-lhe o
pri me i ro bas ta, im pon do-lhe um se gun do tur no, si na li -
zan do que está in cur so o pre pa ro da sua fra go ro sa
der ro ta no pró xi mo dia 27 de ou tu bro. 

Na ver da de, é pre ci so que fi que bem cla ro, nes -
ta Casa, que o Go ver na dor Zeca do PT co me çou a
cons tru ir o seu fra cas so re cen te des de o pri me i ro dia
da sua pos se, em 1º de ja ne i ro de 1999. De lá para cá, 
os qua tro anos de ad mi nis tra ção do Go ver no do PT,

em Mato Gros so do Sul, vêm sen do uma ce le bra ção
fan ta si o sa do nada so bre co i sa ne nhu ma. O Go ver na -
dor se no ta bi li zou como um gran de cons tru tor de cas -
te los de nu vens, lan çan do obras e pro gra mas que
não saem do pa pel, ina u gu ran do pré di os pú bli cos va -
zi os e sem equi pa men tos, sus ten tan do-se po li ti ca -
men te por meio de in sul tos e crí ti cas in fla ma das aos
go ver nos pas sa dos. 

É for ço so re co nhe cer que a po lê mi ca ima gem
na ci o nal que o Go ver na dor cons tru iu nos úl ti mos
tem pos, in ter na men te, en tre a po pu la ção sul –
mato-gros sen se, não cor res pon de aos fa tos. Tan to
que hoje ele se de ses pe ra quan do per ce be que se
apro xi ma o fi nal do seu man da to, sur pre en di do, per -
ple xo e ator do a do, com os úl ti mos re sul ta dos ele i to ra -
is. Teme-se que o seu de ses pe ro faça apro fun dar a
cri se fi nan ce i ra do Esta do por in ter mé dio de acor dos
e com pro mis sos que os com ba li dos co fres pú bli cos
não te nham con di ções de su por tar.

É pre ci so re co nhe cer, po rém, que o Go ver na dor 
Zeca do PT che gou ao Go ver no de Mato Gros so do
Sul num mo men to de ver da de i ra in fle xão his tó ri ca. A
idéia de rup tu ra e su pe ra ção do mo de lo e das es tru tu -
ras ar ca i cas exis ten tes no Esta do em ba lou o so nho
de que o PT po de ria re pre sen tar as mu dan ças as pi ra -
das e re i vin di ca das por to dos.

O Go ver na dor Zeca do PT fez com que o ele i to -
ra do acre di tas se que ele apro fun da ria o viés éti co cla -
ma do pela ma i o ria da so ci e da de e, com isso, trans for -
ma ria a base eco nô mi ca, fun dan do um novo pac to
po lí ti co além de ina u gu rar um pro ces so iné di to de de -
sen vol vi men to eco nô mi co.

Para sur pre sa ge ral, o tem po mos trou que era
tudo fan ta sia. As pro mes sas de mu dan ça eram obra
de fic ção. Tan to que o pri me i ro ato do Go ver na dor foi
na ver ten te con trá ria à mo ra li za ção dos cos tu mes:
co me çou com a no me a ção de pa ren tes – es ta be le -
cen do e apro fun dan do a prá ti ca do ne po tis mo como
nun ca se vira an tes. Em se gui da, por ina bi li da de e
inex pe riên cia ad mi nis tra ti va, con tra tou, em pou cos
me ses, mi lha res de mi li tan tes e, com isso, deu iní cio a 
su ces si vos atra sos sa la ri a is do fun ci o na lis mo pú bli -
co, pri vi le gi an do o pa ga men to de for ne ce do res e em -
pre i te i ras, prá ti ca que sem pre ha via con de na do
quan do exer cia man da to de De pu ta do Esta du al.

Ver go nha na ci o nal, no en tan to, para to dos os pe -
tis tas foi o fato de o Go ver na dor ter ace i to con vi te da
em pre i te i ra que cons tru iu a pon te so bre o rio Pa ra guai, 
para vi si tar o nor des te com hos pe da gem e toda mor -
do mia pa gas. Um es cân da lo que nin guém es que ce.

Ao mes mo tem po, be ne fi ci a do pela nova po lí ti ca 
de va ri a ção cam bi al, ufa na va-se de que seu go ver no
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era res pon sá vel por au men tos de ar re ca da ção, quan -
do, na ver da de, era sim ples men te o re fle xo com bi na -
do da mo der ni za ção da má qui na ar re ca da do ra, co lo -
ca da em prá ti ca por su ces si vas ad mi nis tra ções an te -
ri o res, e do im pac to da alta do dó lar e dos pre ços das
ta ri fas pú bli cas so bre os va lo res no mi na is do ICMS.
Além dis so, a par tir de seu pri me i ro ano de man da to,
co me çou a re ce ber os be ne fí ci os ori un dos do fun ci o -
na men to do ga so du to Bra sil-Bo lí via, o que acres cen -
tou um au men to de ar re ca da ção de mais de 10% no
ICMS. Mes mo as sim, o Go ver na dor, es per ta men te,
su ge ria, à ma ne i ra dos po pu lis tas e de ma go gos, que
par ce la pon de rá vel do au men to da ar re ca da ção era
re sul ta do da mo ra li za ção de sua ad mi nis tra ção.

Srªs e Srs. Se na do res, ina u gu rou-se, em Mato
Gros so do Sul, a fase do dis cur so úni co do PT. To das
as ma ze las do Esta do pas sa ram a ser res pon sa bi li da -
de do pas sa do e todo o re po si tó rio de es pe ran ça num
fu tu ro pro mis sor, que nun ca che ga va, pas sou a ser pa -
tri mô nio ex clu si vo do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Ge rin do ina de qua da men te as fi nan ças do Esta do, 
o Go ver no do PT, no se gun do ano de man da to, após a
der ro ta aca cha pan te nas ele i ções mu ni ci pa is de Cam -
po Gran de, de ci diu pri o ri zar o pa ga men to de sa lá ri os do 
fun ci o na lis mo, uti li zan do um me ca nis mo cu ri o so: re a li -
za vam-se em prés ti mos in di vi du a is em nome de cada
fun ci o ná rio pú bli co, por in ter mé dio do Ban co do Bra sil,
com a pro mes sa de que nos me ses pos te ri o res amor ti -
za ria o dé bi to com os ju ros cor res pon den tes.

Por in crí vel que pa re ça, nos me ses se guin tes, os
fun ci o ná ri os fo ram sur pre en di dos com a co bran ça dos
ju ros de seus ven ci men tos, numa que bra de pro mes sa,
que hoje é a prin ci pal mar ca do PT, no po der em Mato
Gros so do Sul – mu i to dis cur so e pou ca ação.

Mas as ele i ções mu ni ci pa is ter mi na ram, sen do
o mo men to de des mis ti fi ca ção do PT. Logo após o
ple i to, co me ça ram a sur gir de nún ci as de des vio de re -
cur sos pú bli cos para os co fres de cam pa nha. De to das
elas, a mais es can da lo sa foi aque la que mar cou o des -
vio de R$4 mi lhões, do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha -
dor – o FAT –, dre na do sor ra te i ra men te para cam pa -
nhas ele i to ra is de can di da tos a Ve re a do res do PT.

O as sun to me re ceu in ves ti ga ções do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, do Tri bu nal de Con tas da União e da
Po lí cia Fe de ral. Os re la tó ri os pro du zi dos até o mo -
men to con fir mam os des vi os de di nhe i ro e o Mi nis té -
rio do Tra ba lho até hoje man tém sus pen sos os re pas -
ses de re cur sos do FAT para Mato Gros so do Sul, que
so mam mais de R$35 mi lhões este ano.

Obser vem bem que essa ma ni pu la ção do FAT,
da ma ne i ra mais acin to sa, com uma cor rup ção evi -
den te, está tra zen do pre ju í zos pro fun dos para o tra -

ba lha dor de Mato Gros so do Sul. Isso por que, só nes -
te ano, em ra zão des sa cons ta ta ção, não fo ram re -
pas sa dos R$35 mi lhões para a qua li fi ca ção dos tra -
ba lha do res.

Pas mem, Srªs e Srs. Se na do res, o Par ti do dos
Tra ba lha do res, em ne nhum mo men to, teve es crú pu lo
quan do uti li zou di nhe i ro para tre i na men to e qua li fi ca -
ção de tra ba lha do res, con di ção es sen ci al para a me -
lho ria das con di ções de tra ba lho, ge ra ção de ren da e
de sen vol vi men to so ci al do Esta do. Não ti tu be ou, em
ne nhum mo men to, em pre va ri car, de i xan do cla ro
para a so ci e da de sul-mato-gros sen se que, quan do se 
tra ta de uti li za ção de re cur sos pú bli cos para a ma nu -
ten ção do po der, não mede con se qüên ci as de seus
atos, mu i to me nos se pre o cu pa com as ques tões afe -
tas á re du ção da ex clu são so ci al.

O que mais se es tra nha em todo o es cân da lo do
FAT são as des cul pas do Go ver na dor Zeca do PT,
quan do pro cu ra do pela im pren sa para fa lar so bre o
as sun to. Ele sem pre diz que to mou pro vi dên ci as, de -
mi tiu os en vol vi dos, abriu sin di cân ci as e mo ra li zou os
pro ce di men tos no âm bi to da or ga ni za ção in ter na da
ge rên cia dos re cur sos do FAT. 

Con fron tan do es sas in for ma ções com a re a li da -
de, aca ba mos ten do dú vi das so bre as ver da de i ras in -
ten ções do Go ver na dor. É que os dois per so na gens en -
vol vi dos di re ta men te nos es cân da los, de mi ti dos do Go -
ver no quan do tudo veio à tona, são au xi li a res di re tos do
Go ver na dor em sua cam pa nha ele i to ral no Esta do.

 Na ver da de, o Go ver na dor não pu niu exem plar -
men te os fun ci o ná ri os en vol vi dos no es cân da lo do
FAT e, sim, os es con deu, co lo can do-os sob o seu
man to pro te tor, lon ge dos olha res da so ci e da de e da
im pren sa. Não é pre ci so ser mu i to pers pi caz para
com pre en der que, na ver da de, o Go ver na dor está
ten tan do sal va guar dar in te res ses es tra nhos, quan do,
de cer ta for ma, pro mo ve e ga ran te a im pu ni da de da -
que les que fo ram fla gra dos co me ten do atos ilí ci tos. O
caso é gra vís si mo.

Assim, ao lon go dos úl ti mos anos, o Go ver na dor 
vem sen do ob je to de sus pe i ção e des con fi an ça de
vá ri os se to res da so ci e da de, a des pe i to dos gas tos
cres cen tes com pro pa gan da, em va lo res que su pe -
ram os de inú me ros pro gra mas so ci a is. Mas, mes mo
as sim, du ran te todo o tem po, sa bia-se aqui e aco lá de 
ne gó ci os ne bu lo sos en gen dra dos pelo Ga bi ne te do
Go ver na dor, com uso far to de ver bas se cre tas para
ati vi da des sus pe i tas de es pi o na gem e se gu ran ça.

Tudo isso vem for man do um ver da de i ro cal do de 
bo a tos, no qual ver da de e fic ção se mis tu ram no ima -
gi ná rio po pu lar, não se sa ben do so bre tudo o que de
fato ocor re nos es cu ros cor re do res do Po der, em
Mato Gros so do Sul. Uma co i sa, po rém, é cer ta: o que 
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se tem cla ro é que o PT hoje em Mato Gros so do Sul
se des mo ro na, sus ci tan do em to dos os seg men tos
so ci a is a des con fi an ça so bre até que pon to deve-se
acre di tar no tão pro pa la do ape go à éti ca do Par ti do.
Isto é o mais gra ve: a dis se mi na ção cres cen te da des -
cren ça na que les va lo res tão de fen di dos no pas sa do
pelo Par ti do de mons tra cla ra men te que o PT de Mato
Gros so do Sul diz uma co i sa e faz ou tra.

No de cor rer da cam pa nha ele i to ral, como mu i tos
aqui se re cor dam, o jor nal Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou
de nún cia com base em re la tó rio ela bo ra do por um gru -
po de pro mo to res do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, no
qual im pli ca va o Go ver na dor e vá ri os de seus ex-as -
ses so res com uma qua dri lha de rou bo de ve í cu los.

Re co nhe ço que o con te ú do das de nún ci as era
exa ge ra do. Se ria im pen sá vel e ina ce i tá vel que o Go -
ver na dor pu des se des cer a um ní vel tão ba i xo. As vá -
ri as re por ta gens que se su ce de ram so bre o as sun to – 
en se jan do in clu si ve, por for ça de de ci são do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, em pu bli ca ção de di re i to de res -
pos ta do Go ver na dor – não ti ve ram re per cus são pú -
bli ca e ele i to ral no Esta do pelo sim ples mo ti vo de que
as sus pe i tas ali con ti das eram de ma si a da men te in -
con sis ten tes e fru to das di men sões fan ta si o sas pro -
vo ca das pela ân sia de de nun cis mo que, fe liz men te,
cada vez me nos, atin ge o Mi nis té rio Pú bli co.

Mas, mes mo as sim, Srªs. e Srs. Se na do res, não
po de mos de i xar de con si de rar que co i sas como essa, 
mu i tas ve zes lan ça das ao pú bli co de ma ne i ra ma li ci o -
sa e in jus ta, sem base em fa tos re a is, nu tre-se de um
am bi en te de onde se ima gi na que acon te ça todo e
qual quer tipo de pro mis cu i da de.

A idéia cres cen te que a so ci e da de de Mato
Gros so do Sul faz do Go ver no do Esta do é de uma mi -
xór dia de vo lun ta ris mo, in con se qüên cia e fal sa es per -
te za. O re sul ta do des se pro ces so de des gas te in ten -
so não po de ria ser ou tro: a po pu la ção de Mato Gros -
so do Sul quer mu dan ças. A so ci e da de de Mato Gros -
so do Sul está ma ni fes tan do mais uma vez o de se jo
de re no va ção. A opi nião pú bli ca sul-mato-gros sen se
emi tiu pe las ur nas, no úl ti mo dia 06 de ou tu bro, um si -
nal ex tre ma men te sig ni fi ca ti vo: não quer mais o PT no 
co man do do Exe cu ti vo Esta du al.

Tan to que, mes mo com o uso pe sa do da má qui -
na pú bli ca, com o po der co er ci ti vo para in ti mi dar e do -
brar cons ciên cia, o Go ver na dor está sen do le va do a
uma dis pu ta no se gun do tur no, na qual, fa tal men te,
será der ro ta do pela nos sa co li ga ção par ti dá ria, li de -
ra da pela De pu ta da Ma ri sa Ser ra no, edu ca do ra de
con du ta se re na, mas for te no com ba te aos des vi os
éti cos da ges tão pú bli ca.

Di an te dis so, é pre ci so res sal tar um fato ex tre -
ma men te im por tan te: a cam pa nha ele i to ral le va da a
cabo por Ma ri sa, no pri me i ro tur no, foi de uma mo dés -
tia fran cis ca na. Ela não con ta va com re cur sos para
con tra tar ca bos ele i to ra is, sua pro pa gan da era mo -
des ta e as in ser ções no rá dio e te le vi são re ce be ram
in clu si ve crí ti cas dos cor re li gi o ná ri os pela sim pli ci da -
de e au sên cia de gran des pro du ções ci ne ma to grá fi -
cas, tão lar ga men te uti li za das pelo PT.

Mes mo as sim, pou co a pou co as pro pos tas de
Ma ri sa fo ram con quis tan do os ele i to res e sua men sa -
gem foi sen do com pre en di da, mu i to mais em fun ção
da ho nes ti da de com que eram fe i tas, sem re to ques e
pi ro tec nia, do que pe los tru ques te le vi si vos dos mar -
que te i ros.

Aos pou cos a ma i o ria dos pre fe i tos mu ni ci pa is
ade ri ram ma ci ça men te à sua cam pa nha e, como num 
ar ras tão de cons ciên cia cí vi ca, Ma ri sa che gou ao fi -
nal da cam pa nha com uma vo ta ção que sur pre en deu
todo o País. Foi a re ve la ção da fra gi li da de mo ral da
ad mi nis tra ção Zeca do PT.

Esses são os fa tos. Hoje o Esta do in te i ro está
sen do to ma do por uma onda cha ma da Ma ri sa Ser ra -
no. Hoje está cla ro para o ele i to ra do do Esta do que o
Go ver no do PT é um cas te lo de are ia. O Go ver na dor
não tem pro pos tas, não tem idéi as, não tem pre pa ro
su fi ci en te para en fren tar o de sa fio que os no vos tem -
pos es tão im pon do di an te de um mun do que se trans -
for ma to dos os dias, a todo mo men to, exi gin do dos
go ver nan tes es pí ri to aber to e mu i ta cri a ti vi da de. O
povo quer go ver nan tes em pre en de do res, ho nes tos,
ex pe ri en tes e trans pa ren tes.

Ontem, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, a
can di da tu ra da De pu ta da Ma ri sa Ser ra no sur pre en -
deu o Mato Gros so do Sul. Os dois par ti dos que, nas
ele i ções de 1998 es ti ve ram ao lado do Go ver na dor, o
PDT e o PPS, de ci di ram so mar for ças com o PSDB e
o PMDB para der ro tar o PT no Esta do. O ato tem um
sim bo lis mo que fala por si pró prio. O Vice-Go ver na -
dor é o lí der des sa re be lião éti ca, in con for ma do com
os ru mos do Esta do.

O erro cru ci al do Go ver na dor Zeca do PT é que
ele é um ho mem que não con se guiu de i xar de se nu -
trir do pas sa do. Ele es que ceu o que é o fu tu ro e não
tem com pe tên cia para ofe re cer pers pec ti va para
Mato Gros so do Sul. Sua so ber ba obs cu re ceu-lhe o
bom sen so. Sua ar ro gân cia está cada vez mais sen do 
re pu di a da pela so ci e da de sul-mato-gros sen se. Sua
inap ti dão para go ver nar evi den cia-se a olhos vis tos,
e, aos pou cos, está fi can do cla ro que o seu man da to
está che gan do ao fim.
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Srªs e Srs. Se na do res, te mos um po ten ci al imen -
so e uma po si ção ge o es tra té gi ca pri vi le gi a da. To dos
os in di ca do res mos tram que es ta mos fa da dos ao de -
sen vol vi men to. Mas é pre ci so que a má qui na pú bli ca
seja ad mi nis tra da com efi ciên cia e sa be do ria para nos
co lo car no rumo do cres ci men to. De fi ni ti va men te, não
é o Go ver no do PT que fará isso. Os ele i to res, no pró xi -
mo dia 27, da rão os pri me i ros si na is da mu dan ça. O
fim do des go ver no do PT em Mato Gros so do Sul se
apro xi ma. A so ci e da de está si na li zan do que de se ja
cons tru ir um Mato Gros so do Sul di fe ren te,

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ju vên cio da
Fon se ca o Sr. Na bor Jú ni or de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ma u -
ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va. (Pa u sa.)

O Sr. Ma u ro Mi ran da de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo -
re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão da
mo ra dia, há mais tem po do que se ima gi na, é par te
in te gran te e es sen ci al da Agen da Na ci o nal. O pro ces -
so de ur ba ni za ção ace le ra do por que pas sou o Bra sil
não foi acom pa nha do dos ne ces sá ri os in ves ti men tos
em in fra-es tru tu ra e sa ne a men to bá si co. O re sul ta do
é o caos ur ba no em que vi ve mos. Pe ri fe ri as in cha das
e des pro vi das das mí ni mas con di ções de sa ne a men -
to im pe dem o de sen vol vi men to ple no das po ten ci a li -
da des dos in di ví du os e da pró pria co mu ni da de.

Di an te de um qua dro so ci al tão de li ca do, ques -
tões como po lí ti ca ha bi ta ci o nal e re for ma ur ba na fi -
nal men te re ce be ram uma aten ção es pe ci al dos can -
di da tos no pri me i ro tur no das ele i ções pre si den ci a is.
E já não era sem tem po, pois não se po dem ima gi nar
avan ços nas áre as de ge ra ção de em pre gos e com -
ba te à vi o lên cia, tão alar de a dos pe los can di da tos,
sem que ocor ra a re or ga ni za ção das nos sas ci da des.
Do je i to como está, sim ples men te não dá!

Ago ra, se a re a li da de ain da está lon ge de ser a
dos nos sos so nhos, pelo me nos as dis tor ções téc ni -
cas co me ça ram a ser re du zi das com a in clu são da
mo ra dia nos di re i tos so ci a is elen ca dos no art. 6º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, em vir tu de da apro va ção de
emen da cons ti tu ci o nal de mi nha au to ria. Des sa for -

ma, o di re i to à mo ra dia pas sou a ser uma con di ção de 
ci da da nia tão im por tan te quan to os já con sa gra dos
di re i tos à sa ú de, à edu ca ção e ao tra ba lho. Tor nou-se
obri ga ção do Esta do! A ques tão ha bi ta ci o nal pas sou
a ser ob je to for ço so das po lí ti cas pú bli cas, au men tan -
do a res pon sa bi li da de es ta tal para com a po pu la ção.

Ou tras evo lu ções ocor re ram no âm bi to da le gis -
la ção or di ná ria. Gos ta ria de des ta car a apro va ção da
Lei nº 10.257, de 2001, mais co nhe ci da como Esta tu to
da Ci da de. Essa lei, de cujo pro je to tive a hon ra de ser
Re la tor aqui no Se na do, pre vê me di das, al gu mas de -
las re vo lu ci o ná ri as, para a ges tão do es pa ço ur ba no.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Ma u ro Mi ran da?

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Com
todo o pra zer, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Qu e ro
cum pri men tá-lo, Se na dor Ma u ro Mi ran da, exa ta men -
te por que co nhe ço o seu tra ba lho como Re la tor des sa 
ma té ria. Não que ria de i xar pas sar a opor tu ni da de
para fa zer este re gis tro e, ao mes mo tem po, re co nhe -
cer a jus ti ça com que V. Exª se hou ve no de sem pe nho 
des sa mis são. Meus cum pri men tos pela re la to ria que
V. Exª tão bem de sem pe nhou!

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. Agra de ço-lhe
as pa la vras, que mu i to me hon ram. 

Me di das como o IPTU pro gres si vo e o usu ca -
pião co le ti vo são ins tru men tos há be is para re du zir as
dis tor ções que ob ser va mos em nos sas ci da des, re -
sul tan do em um be ne fí cio ur gen te e con cre to para o
ci da dão: a re du ção do pre ço do lote nos mé di os e
gran des Mu ni cí pi os. Sem essa re du ção, Srªs e Srs.
Se na do res, pou co ou pra ti ca men te nada po de rá ser
fe i to para que a tão so nha da re for ma ur ba na seja efe -
ti va men te co lo ca da em prá ti ca. 

Fe i tas es sas con si de ra ções, Srªs e Srs. Se na -
do res, re to mo o pon to de par ti da des te pro nun ci a -
men to: a su ces são pre si den ci al, que ora se de sen ro la 
em seu se gun do tur no. Na qua li da de de Pre si den te
da Sub co mis são de Mo ra dia e De sen vol vi men to
Urba no, da Co mis são de Assun tos So ci a is, tive a
opor tu ni da de de par ti ci par de pra ti ca men te to das as
ações pa tro ci na das pelo Po der Le gis la ti vo; em al guns 
ca sos, na po si ção de pro ta go nis ta. Des se modo, a ex -
pe riên cia que acu mu lei em ques tões ha bi ta ci o na is
me per mi te, acre di to, te cer al guns co men tá ri os acer -
ca das pro pos tas dos can di da tos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca em re la ção à mo ra dia e às ci da des. 

Não é de se es pan tar a im por tân cia con fe ri da à
po lí ti ca ha bi ta ci o nal pe los pro gra mas dos can di da tos. 
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O dé fi cit ha bi ta ci o nal do Bra sil, hoje, de cer ca de sete
mi lhões de mo ra di as, au men ta a cada dia, o que obri -
ga os can di da tos a apre sen ta rem pro gra mas am bi ci -
o sos para li dar com o pro ble ma. Con tu do, não bas ta
ape nas am bi ção: é ne ces sá ria igual men te uma boa
dose de re a lis mo, sem a qual a am bi ção se re duz a
pro mes sas qui mé ri cas, fan ta si o sas.

Com isso em men te, pro ce di à aná li se dos pro -
gra mas dos can di da tos ao car go má xi mo do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral. Te nho, para mim, que o pro gra ma do
can di da to Luiz Iná cio Lula da Sil va re ve lou ser o mais
bem equi pa do para en fren tar os obs tá cu los vin cu la dos
à im ple men ta ção do di re i to cons ti tu ci o nal à mo ra dia.
Suas pro pos tas com bi nam am bi ção e re a lis mo de ma -
ne i ra equi li bra da, sen do ple na men te re a li zá ve is.

O pro gra ma de Lula se ba se ia em tri pé for ma do
por vér ti ces in ter de pen den tes e com ple men ta res.
São eles: a des cen tra li za ção das ações; a ar ti cu la ção
das es fe ras de go ver no; e a uni for mi za ção dos cri té ri -
os para a con ces são de sub sí di os. Esses três pi la res
com põem a base de ações mais es pe cí fi cas, que
pas so a elen car.

O pro gra ma de go ver no da Co li ga ção Lula Pre -
si den te pre vê a im plan ta ção do Pro je to Mo ra dia, de -
sen vol vi do ini ci al men te pelo Insti tu to Ci da da nia. O
Pro je to Mo ra dia te ria a fun ção de co or de nar as ações
de po lí ti ca ur ba na e ha bi ta ci o nal, exer cen do um pa pel 
de ar ti cu la dor en tre as agên ci as atu an tes no se tor. A
cri a ção de um ór gão co or de na dor da po lí ti ca ha bi ta ci -
o nal é algo que ve nho de fen den do com ve e mên cia ao 
lon go da mi nha atu a ção par la men tar. Seja na for ma
de Mi nis té rio, seja na for ma de con se lho ou de pro je -
to, tra ta-se de me di da in dis pen sá vel para o su ces so
de qual quer ação na se a ra ha bi ta ci o nal.

Ou tro pon to do pro gra ma é a va lo ri za ção do pa -
pel das pre fe i tu ras na ges tão da ocu pa ção do solo ur -
ba no e na ofer ta de ser vi ços es sen ci a is à po pu la ção.
A res pon sa bi li da de dos go ver nos lo ca is deve ser es ti -
mu la da, as sim como a in te gra ção en tre os Pla nos de
Ação e os Pla nos de Mo ra dia de cada Mu ni cí pio.

Uma ter ce i ra pro pos ta se ria ra ci o na li zar a uti li -
za ção, em nos sas ci da des, dos imó ve is va gos, que
che gam à casa dos mi lhões. Tra ta-se de ver da de i ra
re for ma ur ba na, que bus ca dar fim à imen sa su bu ti li -
za ção imo bi liá ria hoje exis ten te no País. Para tan to,
Lula pre ten de fa zer va ler um prin cí pio que a Cons ti tu i -
ção Fe de ral con sa gra: a Fun ção So ci al da Pro pri e da -
de, que co lo ca o in te res se pú bli co aci ma de in te res -
ses pri va dos e pro mo ve a igual da de so ci al e o de sen -
vol vi men to sus ten tá vel. Um ou tro me ca nis mo de
com ba te à su bu ti li za ção se ria a va lo ri za ção do
Impos to Pre di al e Ter ri to ri al Urba no – IPTU, que pos -

sui gran de po ten ci al para fo men tar a jus ti ça so ci al e a
me lhor dis tri bu i ção da ren da.

Não po de ria fal tar ao pro gra ma a pre vi são de in -
cen ti var a in dús tria da cons tru ção ci vil por meio de
po lí ti cas es pe cí fi cas para o se tor. O ob je ti vo é ba ra te -
ar os ma te ri a is de cons tru ção e, con se qüen te men te,
as mo ra di as cons tru í das, es pe ci al men te para fa mí li -
as com ren da in fe ri or a doze sa lá ri os mí ni mos. Os re -
cur sos para este e para os de ma is pon tos do pro gra -
ma te ri am ori gem no Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS – e no Orça men to Ge ral da União,
com ge ren ci a men to da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

É evi den te que o pro gra ma da Co li ga ção Lula
Pre si den te não é o úni co a apre sen tar pro pos tas in te -
res san tes e ori gi na is. O pro gra ma do se gun do can di -
da to mais vo ta do no pri me i ro tur no, José Ser ra, adi ci -
o na o Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT – como 
fon te de re cur sos para o pro gra ma de mo ra dia de seu
go ver no. Ser ra pre ten de tam bém me lho rar as mo ra di -
as no cam po, uti li zan do como mo de lo o pro je to de vi -
las ru ra is de sen vol vi do no Esta do do Pa ra ná. Vale
res sal tar que, as sim como Lula, Ser ra de fen de a cri a -
ção de um ór gão es pe cí fi co, res pon sá vel pela co or -
de na ção das po lí ti cas ha bi ta ci o na is do go ver no.

Ape sar de não con ti nu a rem na dis pu ta pre si -
den ci al, os can di da tos Ciro Go mes e Anthony Ga ro ti -
nho con tri bu í ram com al gu mas pro pos tas cri a ti vas
para a ques tão do de sen vol vi men to ur ba no. Ga ro ti -
nho, por exem plo, pro pôs a im ple men ta ção do “kit ha -
bi ta ção”, que da ria ao be ne fi ciá rio cer ta li ber da de na
es co lha do pro je to de mo ra dia, ob ser va das al gu mas
di re tri zes bá si cas, e tam bém es ti mu la ria a au to cons -
tru ção. Ciro Go mes, por sua vez, pro pôs três ti pos de
fi nan ci a men tos, di fe ren ci a dos se gun do a ren da dos
be ne fi ciá ri os, além de cri ar me ca nis mos de es tí mu lo
à pou pan ça de lon go pra zo.

Pu de mos no tar, Srªs e Srs. Se na do res, que,
ape sar da ade qua ção das pro pos tas de Lula à re a li -
da de na ci o nal, os de ma is can di da tos apre sen ta ram
tam bém idéi as me re ce do ras de nos so es tu do e de
nos sa aten ção. Não se ria equi vo ca do afir mar que,
caso Lula con fir me seu fa vo ri tis mo e ven ça o se gun -
do tur no, ele nada per de rá se apri mo rar seu já co e so
pro gra ma ha bi ta ci o nal com as con tri bu i ções de seus
ad ver sá ri os.

Como to dos nes ta Casa já to ma ram co nhe ci -
men to, abra cei a can di da tu ra de Luiz Iná cio Lula da
Sil va des de o pri me i ro tur no por ter a con vic ção de
que ela re pre sen ta o res ga te da auto-es ti ma e do
amor pe los pró pri os bra si le i ros. Em vez de nos pre o -
cu par mos ex ces si va men te com os gran des te mas e
as mul ti na ci o na is, com as gran des cor po ra ções e os
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gran des ban que i ros in ter na ci o na is, de ve mos vol tar o
nos so in te res se e a nos sa po lí ti ca para o bra si le i ro,
aque le que mora aqui, que tem pro ble mas na so ci e -
da de e no cam po. Daí a mi nha ade são, a mi nha luta e
o meu pe di do de voto para a can di da tu ra de Luiz Iná -
cio Lula da Sil va.

Ago ra, uma cer te za é la ten te: a jul gar pela pre o -
cu pa ção e pe las pro pos tas apre sen ta das pe los pre si -
den ciá ve is, a mo ra dia e a re for ma ur ba na já po dem
ser in clu í das en tre as gran des te ses vi to ri o sas nes -
sas ele i ções.

Quem ga nha, com cer te za, é cada um dos bra -
si le i ros e, por ex ten são, o Bra sil todo, que ga nha rá se
ade rir mes mo a es sas te ses im por tan tes de mo ra dia
e de qua li da de de vida nas nos sas ci da des.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – O Sr.

Se na dor Edu ar do Su plicy en ca mi nhou dis cur so à

Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di ri jo-me à
Casa tão-so men te para so li ci tar a trans cri ção, nos
Ana is do Se na do, de Ofí cio que en ca mi nhei ao
ex-pre si den te Jimmy Car ter, no mo men to em que é
la u re a do com o Prê mio No bel da Paz. 

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

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR EDUARDO
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi -
men to Inter no.)

....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 16 
mi nu tos.) 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

4ª REUNIÃO DE 2002 
EM 2 DE SETEMBRO DE 2002, ÀS 14 HORAS,

NA SALA Nº 6 DA ALA SENADOR NILO COELHO

Ata Cír cuns tan ci a da da 4ª Re u nião, re a li za -
da em 2 de se tem bro de 2002, se gun da–fe i ra, às
14h, na Sala nº 6 da Ala Se na dor NiIo Co e lho,
sob a Pre si dên cia do Sr. José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho, com a se guin te pa u ta:

1 – Au diên cia com os Mi nis tros de Esta do da Jus ti ça 
e das Co mu ni ca ções e com os Se na do res Ante ro
Paes de Bar ros e Artur da Tá vo la, so bre: a) re gi o na -
li za ção e qua li da de da pro gra ma ção dos ve í cu los de 
co mu ni ca ção so ci al; e b) Lei nº 10.359, de
27/12/2001, que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
os no vos apa re lhos de te le vi são con te rem dis po si ti -
vo que pos si bi li te o blo que io tem po rá rio da re cep ção 
de pro gra ma ção ina de qua da.

2 – Orça men to do Con se lho para 2003  – Po si ci o na -
men to acer ca do es tu do para iden ti fi car os cus tos ne -
ces sá ri os ao fun ci o na men to do Con se lho, apon tan do
as áre as que ne ces si tam de do ta ção or ça men tá ria es -
pe cí fi ca e es ti ma ti va de va lo res, vi san do a sub si di ar
pro pos ta de emen da ao Orça men to 2003.
Re la tor:Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

3 – Re la to dos tra ba lhos da co mis são, de sig na da na 
2ª Re u nião, en car re ga da de es tu dar a in tro du ção da 
tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção so ci al, com pos ta
pe los Con se lhe i ros Da ni el Kos lowsky Herz (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas),
Fer nan do Bit ten court (Enge nhe i ro com no tó rio co -
nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al) e Ge -
ral do Pe re i ra dos San tos (Re pre sen tan te das ca te -
go ri as pro fis si o na is de ci ne ma e ví deo).

4 – Ra di o di fu são co mu ni tá ria – Inven tá rio de pro po -
si ções das en ti da des da área de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, in clu si ve para al te ra ção da Lei nº 9.612, de
19/02/1998.
Re la tor: Con se lhe i ro Da ni el Kos lowsky Herz

5 – De ba te, no ple ná rio do Con se lho, com os prin ci -
pa is can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Po si ci o -

na men to do Con se lho acer ca dos en ten di men tos
man ti dos para re a li za ção do even to.
Re la tor:Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner Mon te i ro. 

6 – Ser vi ço de Co mu ni ca ção Mul ti mí dia.
Re la tor:Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do de Car va lho
Neto.

7 – Exi gên cia da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, 
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, para re mes sa, no pra zo má xi mo de 90 dias, de
do cu men ta ção para ins tru ção de pro ces sos em cur -
so no Órgão.
Re la tor: Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do de Car va lho Neto

Esti ve ram pre sen tes os Srs. Con se lhe i ros:

José Paulo Cavalcanti Filho  – Presidente
Membro titular – Representante da sociedade civil

Paulo Machado de Carvalho Neto
Membro titular – Representante das

empresas de rádio Roberto Wagner Monteiro
Membro titular – Representante das

empresas de televisão
Fernando Bittencourt

Membro titular – Engenheiro com notório
conhecimento na área de comunicação social

Daniel Koslowsky Herz
Membro titular – Representante da categoria

profissional dos jornalistas
Francisco Pereira da Silva

Membro titular – Representante da categoria
profissional dos radialistas

Berenice Isabel Mendes Bezerra
Membro titular – Representante da categoria

profissional dos artistas
Geraldo Pereira dos Santos

Membro titular – Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo

Alberto Dines
Membro titular – Representante da sociedade civil

Jorge da Cunha Lima
Membro suplente – Representante da

sociedade civil
Regina Dalva Festa

Membro suplente – Representante da
sociedade civil

Assunção Hernandes Moraes de Andrade
Membro suplente – Representante da sociedade civil

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – De cla ro 
aber ta a 4ª re u nião do Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al.
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Para iní cio des ta re u nião, dou ciên cia ao Con se -
lho de ex pe di en tes re ce bi dos, ex pe di dos e pro vi dên -
ci as to ma das.

Estão pre sen tes dois su plen tes do Con se lho, as 
Con se lhe i ras Re gi na Dal va Fes ta e Assun ção Her -
nan des Mo ra es de Andra de. Dou-lhes as boas-vin -
das. To dos os ou tros mem bros ti tu la res ti ve ram, cada
um, uma ra zão bas tan te sa tis fa tó ria para que não pu -
des sem vir. É um mês com pli ca do, vés pe ra de ele i -
ção, to dos es tão com mu i tos afa ze res. De qual quer
for ma, é um pra zer ter co nos co dois su plen tes da
qua li da de dos que nos acom pa nha rão.

Co me ço a re u nião dan do no tí cia de que as Atas
fo ram ex pe di das aos se nho res, para con fe rên cia. Se
al guém ti ver al gu ma ob ser va ção em re la ção à Ata, al -
gu ma cor re ção que deva ser fe i ta, por fa vor, que i ra se
ma ni fes tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do opo si ção, fica apro va da a Ata da
3ª re u nião.

Dou ciên cia ao Con se lho de que foi apro va do,
com uma emen da, o Re gi men to Pro vi só rio do Con se -
lho, con for me Ofi cio nº 928 do Pre si den te do Se na do
Fe de ral (Ane xo 1). A emen da úni ca é no sen ti do de
que este Re gi men to va lha até o tér mi no da atu al ges -
tão do Con se lho. Ë um aden do des ne ces sá rio, por -
que to dos te mos co nos co o com pro mis so de apro var
o Re gi men to de fi ni ti vo até lá. De qual quer for ma, não
nos in co mo da essa pe que na al te ra ção.

Qu e ro lem brar tam bém que há uma edi ção que
pe di mos fos se pro vi den ci a da, para me lhor ma nu se io
dos se nho res Con se lhe i ros, com os da dos dos Con -
se lhe i ros, a le gis la ção do Con se lho, os ar ti gos da
Cons ti tu i ção dos qua is po de re mos pre ci sar, e essa
pu bli ca ção ain da não pôde ser fe i ta por que al guns
dos Con se lhe i ros ain da não en vi a ram as fo to gra fi as e 
de ma is do cu men tos. De for ma que en ca re ço aos Srs.
mem bros do Con se lho que ain da não o fi ze ram, que o 
fa çam, por fa vor, para que a edi ção pos sa ser fe i ta no
me nor es pa ço de tem po pos sí vel.

Dou ciên cia tam bém que re ce bi do Sr. Pre si den -
te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, ex -
pe di en te trans mi tin do a pri me i ra con sul ta for mu la da
pela Mesa do Se na do ao Con se lho (Ane xo II), a res -
pe i to da tec no lo gia di gi tal nos me i os de co mu ni ca ção
so ci al bra si le i ros, as sun to que será ob je to da nos sa
pa u ta a se guir.

O tex to da de man da do Pre si den te do Se na do:

“Con si de ran do os avan ços tec no ló gi -
cos de in for ma ções na área de co mu ni ca -
ção so ci al com o ad ven to da di gi ta li za ção a
que cer ta men te o Bra sil terá que se in te grar, 
so li ci ta mos po si ção des se Con se lho so bre o 
as sun to.”

O se nhor Con se lhe i ro Car los Cha gas en ca mi -
nhou-nos ma ni fes ta ção da ABI – Asso ci a ção Bra si le i -
ra de Impren sa, trans mi ti da em ex pe di en te as si na do
pelo seu se cre tá rio, Sr.

Car los Arthur Pi tom be i ra, in for man do-nos da
ex pec ta ti va da en ti da de em re la ção à atu a ção do
Con se lho. Có pia da ma ni fes ta ção da ABI está à dis -
po si ção dos Srs. Con se lhe i ros (Ane xo III).

Tam bém in for mo que dei ciên cia a S. Exa, o Mi -
nis tro Nel son Jo bim, da mo ção do Con se lho, exor tan -
do a uma re fle xão so bre a pro pos ta do Con se lhe i ro
Alber to Di nes em re la ção à im pos si bi li da de de ma ni -
fes ta ção de opi nião ‘fa vo rá vel ou con trá ria no pe río do
ele i to ral” (Ane xo IV).

Não obs tan te o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral –
TSE, ao nor ma ti zar a re gra, ter es ta be le ci do um sis te -
ma que ga ran te, so bre tu do nos pe que nos es pa ços,
que rá di os e te le vi sões não se jam usa dos por gru pos
po lí ti cos lo ca is, ao mes mo tem po não per mi te que as
gran des re des pos sam cir cu lar in for ma ções. Mas o
pro ble ma não está pro pri a men te no TSE; mas na lei
que re gu la as ele i ções. Ra zão pela qual, pas sa da a
efer ves cên cia des se pe río do ele i to ral, pen so que ca -
be ria ao Con se lho, ou ao Con gres so Na ci o nal, pro du -
zir al te ra ção na lei, o que le va ria à con se qüên cia prá -
ti ca de per mi tir que se pos sa ma ni fes tar opi nião ‘fa vo -
rá vel ou con trá ria”, como diz a lei, a can di da tos ou co -
li ga ções.

Há, so bre a mesa, ex pe di en te da en ti da de Gru -
po de Empre sas de Ante nis tas do Rio de Ja ne i ro, so li -
ci tan do o apo io do Con se lho ao pro je to de lei que cria
o ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is de TV aber ta, em
tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos (Ane xo V).
Está na mesa, à dis po si ção dos Srs. Con se lhe i ros.

Pas sa re mos ago ra à Ordem do Dia. Co me ça re -
mos abor dan do o item 2.

ITEM 2

Orça men to do Con se lho para 2003 – Po si ci o na -
men to acer ca do es tu do para iden ti fi car os cus -
tos ne ces sá ri os ao fun ci o na men to do Con se lho.
Apon tan do as áre as que ne ces si tam de do ta cão
or ca men tá ria es pe cí fi ca e es ti ma ti va de va lo res,
vi san do a sub si di ar pro pos ta de emen da ao
Orça men to 2003.
Re la tor: Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos San tos

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Na úl ti -
ma re u nião, o Con se lho so li ci tou do Con se lhe i ro
Ge ral do Pe re i ra dos San tos que fi zes se um es tu do
para iden ti fi car os cus tos ne ces sá ri os ao fun ci o na -
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men to do Con se lho, apon tan do áre as que pre ci sam
de do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca.

Pas so a pa la vra a S. Sª para fa zer seu re la tó rio.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo)  – Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Co me ça mos a fa zer um es bo ço des se pro je to e
re ce be mos da Con se lhe i ra Su plen te Re gi na Fes ta
uni tra ba lho de or ga no gra ma mu i to in te res san te que,
cer ta men te, in ter fe ri ria na ques tão or ça men tá ria.
Peço a V. Sª, Sr. Pre si den te, e aos de ma is Con se lhe i -
ros um pra zo mí ni mo, de acor do com sua von ta de. A
Con se lhe i ra Re gi na Fes ta me aju da rá. Inclu si ve, S. Sª 
me trou xe no vas in for ma ções. Embo ra essa ta re fa me 
te nha sido de le ga da pelo Pre si den te, S. Sª con cor dou 
em co la bo rar co mi go, até para não co me ter o pe ca do
do aço da men to e en vi ar algo que não es ti ves se pró xi -
mo do ide al. Peço um pra zo, de pen den do da pos si bi li -
da de, para que en tre gue mos à Mesa e aos Con se lhe -
i ros um tra ba lho mais com ple to para es tu do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Pois não.

A Mesa quer agra de cer o em pe nho da Con se -
lhe i ra Re gi na Fes ta, que cer ta men te será um sub si -
dio va li o so para os des ti nos fi na is da Co mis são.
Enca re ce mos, po rém, ao Con se lhe i ro Ge ral do e à
pró pria Con se lhe i ra uma abor da gem que cor res pon -
da à fase em que es ta mos. E mu i to im por tan te ter mos 
idéia de até onde que re mos ir, mas, so bre tu do nes te
iní cio, se ria bom não ti rar mos os pés do chão. Tal vez
fos se me lhor pe car mos por es cas sez do que por ex -
ces so. É bom não ir mos mu i to lon ge, por que as frus -
tra ções po dem ser gran des.

Dou ciên cia aos se nho res de que a Mesa, quan -
do for o caso  – e já ve ri fi quei que ha ve rá nes te ano al -
gu ma so bra de Orça men to  – au to ri za rá a con ces são
de al gu mas pas sa gens ne ces sá ri as para o de sen vol -
vi men to dos tra ba lhos do Con se lho, ba se a do no art.
40, ca put, in fine, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, apli ca do por ana lo gia, já que nos so Re gi -
men to Inter no é omis so nes se as pec to. Da rei ciên cia
aos Srs. Con se lhe i ros em mo men to opor tu no.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo)  – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – V. Sª tem a
pa la vra.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Para ilus trar a fala do Sr. Pre si den te,

gos ta ria de pres tar con tas e co mu ni car ao de ma is
Con se lhe i ros que, com a au to ri za ção do Pre si den te,
Sr. José Pa u lo Ca val can ti Fi lho, con se gui mos par ti ci -
par da Assem bléia-Ge ral do Con gres so Bra si le i ro de
Ci ne ma – CBC, cuja Pre si den te é a Con se lhe i ra
Assun ção Her nan des.

Du ran te essa as sem bléia, re a li za da em Gra ma -
do/RS, nós, a Assun ção, como Con se lhe i ra e Pre si -
den te da en ti da de, e eu, fi ze mos um his tó ri co dos tra -
ba lhos do Con se lho até o mo men to. Entre ou tras
ques tões im por tan tes, foi lem bra da a ANCINE – a
Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma. Isso foi pos sí vel gra ças
à aju da do Con se lho; do con trá rio, não po de ría mos
ter par ti ci pa do des sa as sem bléia.

A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan te
da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não,
Con se lhe i ra Re gi na.

A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil) – Gos ta ria de fa zer uma bre ve
in tro du ção a res pe i to do or ga no gra ma. Te nho al gu mas
ques tões. A pri me i ra é uma con sul ta à Mesa a res pe i to
do pra zo fi nal para a en tre ga da pro pos ta de or ça men to
da Co mis são, uma vez que o or ça men to-ge ral do go -
ver no já foi en tre gue. Como fica o agre ga do do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al em re la ção ao Orça -
men to do Se na do para o pró xi mo exer cí cio?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O pra zo fi -
nal, se gun do as con ver sas que tive, é 30 de ou tu bro.
Não obs tan te, es sas pro pos tas de vem ser en ca mi -
nha das o mais rá pi do pos sí vel, para con ci liá-las com
as emen das or ça men tá ri as que es tão sen do pro pos -
tas pe los Srs. Con gres sis tas. Qu e ro, en tre tan to, en fa -
ti zar que não há re la ção di re ta en tre a es tru tu ra de
fun ci o na men to do Con se lho e o Orça men to. Esse
Orça men to, hoje, está ba se a do em ape nas dois itens: 
o pri me i ro, pas sa gens aé re as e o se gun do, hos pe da -
gens. Se ria in te res san te que hou ves se ou tros itens,
como, por exem plo, a pos si bi li da de de con tra ta ção de 
as ses so ri as, por que em al guns ca sos o Con se lho vai
pre ci sar con tra tar con sul to ria es pe ci a li za da para as -
ses so ra men to em áre as es pe cí fi cas. Não há re la ção
di re ta en tre o or ga no gra ma e o Orça men to.

Se pu der fa zer uma su ges tão, cre io que de ve -
mos nos de ter pri me i ra men te ao Orça men to, que é
mais ur gen te, para que seja apre sen ta do ao Con gres -
so o mais rá pi do pos sí vel, de i xan do para de po is a
ques tão do or ga no gra ma de fun ci o na men to.
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A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil) – Te nho ou tras ques tões, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ra 
Re gi na Fes ta, V. Sª pode con ti nu ar.

A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil) – Sei que, para o Orça men to de
2003, te re mos con di ções, se as sim apro var mos, de
pro por itens para que o Se na do vote fa vo rá vel à sua
in clu são para o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.
Per gun to se isso é pos sí vel, se te mos pos si bi li da de
de en ca mi nhar essa in clu são, por que são ques tões
di fe ren tes.

Se gun do in for ma ções que te nho, as as ses so ri -
as po dem ser fe i tas de duas for mas. Uma de las se ria
en ca mi nhan do pe di do para as pró pri as as ses so ri as
que já exis tem den tro do Se na do. Ca be ria a elas, por -
tan to, re sol ver isso no or ça men to do pró prio Se na do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Nes se
caso, não ha ve ria cus to.

A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan te
da so ci e da de ci vil) – Nes se caso, não ha ve ria cus to.

Per gun to: nos ca sos em que não há as ses so ria,
por exem plo, se pen sar mos num de se nho que nos
seja ade qua do e não hou ver co mis são cor res pon den -
te no Se na do Fe de ral, po de re mos en ca mi nhar como
pro pos ta de or ça men to?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Numa ru bri -
ca de con tra ta ção de as ses so ria. E cla ro que essa
con tra ta ção será sub me ti da a to das as re gras de mo -
ra li da de ad mi nis tra ti va e às re gras usu a is de fun ci o -
na men to do Con gres so Na ci o nal. Entre tan to, as sim
como há um item ge né ri co de pas sa gens e um item
ge né ri co de hos pe da gens, nada im pe de que haja
tam bém um item ge né ri co de as ses so ria, que se ria
aque le no qual lan ça ría mos os cus tos à me di da que
fos se ne ces sá rio.

A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil) – Te nho mais uma per gun ta.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi lho 
– Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro Pa u -
li to, vou en cer rar com a Con se lhe i ra Re gi na Fes ta.

Por fa vor, Con se lhe i ra.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -

te da so ci e da de ci vil) – Na ver da de, te nho mais duas
ques tões.

No que se re fe re ao item de co mu ni ca ção e in -
for ma ção, na ver da de, tudo o que pen sei aba i xo des -

sa Se cre ta ria Exe cu ti va im pli ca ria o uso ou os ser vi -
ços do Se na do ou a cri a ção de as ses so ri as. No caso
de co mu ni ca ção e in for ma ção, o Se na do já tem o seu
site, uma área de pu bli ca ções, uma área de acom pa -
nha men to. Se pre ci sar mos re a li zar cam pa nhas ou
even tos ou uma dis cus são aber ta com a so ci e da de,
isso en tra ria numa ru bri ca es pe ci al, caso o Se na do
não pu des se nos acom pa nhar?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ra 
Re gi na Fes ta, não te nho opi nião fir ma da ain da se é
da com pe tên cia de uma co mis são como essa fa zer
even tos des sa na tu re za. Mas, se o con ven ci men to do
Con se lho é o de que isso não o des na tu ra, ape nas se
de ve ria con sig nar no item um cer to vo lu me de re cur -
sos para fa zer isso.

De qual quer for ma, é mu i to bom ter a pro pos ta
em mão, por que é mu i to mais fá cil nos po si ci o nar mos
a fa vor ou con tra uma pro pos ta con cre ta do que em
re la ção a idéi as sol tas.

A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil) – Peço des cul pas, mas con si de -
rei que se ria im por tan te tra zer es ses pon tos para es -
cla re ci men tos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con se lho 
agra de ce o em pe nho de V. Sª.

 Tem mais al gu ma dú vi da?
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -

te da so ci e da de ci vil) – Não. Pen so que, a par tir de
ago ra, po de mos tra ba lhar o pro je to, para tra zê-lo na
pró xi ma re u nião.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço o
po si ci o na men to da Con se lhe i ra Re gi na Fes ta.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Pa u li to.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, a mi nha su ges tão é de que se en vie à
Con se lhe i ra Re gi na a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri -
as e o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, por que
te nho in for ma ções de que ele pro í be a con tra ta ção de 
as ses so ri as.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
par ti ci pa ção do Con se lhe i ro Pa u li to.

A Con se lhe i ra Re gi na de ve rá, em mo men to
pos te ri or, di ri gir-se à Se cre ta ria do Con se lho para ob -
ter es sas in for ma ções tão va li o sas, pres ta das pelo
Con se lhe i ro Pa u li to.
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O Con se lho dá as boas-vin das à Con se lhe i ra
Be re ni ce. Está va mos sen tin do fal ta da sua agi ta ção,
Con se lhe i ra.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, Suas e Sus. Con se lhe i -
ros, é um pra zer es tar no va men te com os se nho res.
Tive de me au sen tar das re u niões do Con se lho du -
ran te al gum tem po, mas foi algo ab so lu ta men te con -
tra mi nha von ta de. De for ma que es ta mos aqui pron -
tos para re to mar os tra ba lhos.

Uma sa u da ção bem ca lo ro sa a to dos.
Des cul pem o atra so.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Espe ro que
o des ti no não lhe te nha ar re fe ci do a dis po si ção para a 
ba ta lha.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – É di fí cil, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pas se mos
ao item 3.

ITEM 3

Re la to dos tra ba lhos da co mis são. de sig na -
da na 2ª Re u nião, en car re ga da de es tu dar a in tro -
du ção da tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção so ci -
al, com pos ta pe los Con se lhe i ros Da ni el Kos -
lowskv Herz (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si -
o nal dos jor na lis tas), Fer nan do Bit ten court
(Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na área
de co mu ni ca ção so ci al) e Ge ral do Pe re i ra dos
San tos (Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o -
na is de ci ne ma e ví deo).

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Item 3 
da pa u ta re fe re-se à Co mis são que tra ta da in tro du -
ção da tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção so ci al.

A Co mis são é com pos ta pe los Con se lhe i ros
Da ni el Herz, Ge ral do Pe re i ra dos San tos e Fer nan do
Bit ten court e/ou Mi guel Ci pol la Jr.

Qu e ro ex ter nar aos mem bros do Con se lho a mi -
nha dis po si ção de, nes ses ca sos, sem pre que pos sí -
vel, es ti mu lar a par ti ci pa ção dos Con se lhe i ros Su -
plen tes. Não vejo ra zão para que não apli que mos às
co mis sões as mes mas re gras que já ado ta mos no
ple ná rio. Os Srs. Con se lhe i ros po de rão, por exem plo,
par ti ci par das re u niões e emi tir as suas opi niões. Ape -
nas não po de rão vo tar.

Gos ta ria de ou vir um dos Con se lhe i ros mem -
bros da Co mis são para nos re la tar, ain da que bre ve -
men te, o an da men to dos tra ba lhos. (Pa u sa.)

Tem a pa la vra o Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten -
court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – Sr. Pre si den te, ini ci a mos a con ver sa e o
de ba te so bre o as sun to, que é bas tan te com ple xo e
am plo. Tec ni ca men te, é bas tan te com ple xo. E es ta -
mos ain da dis cu tin do

a for ma ção do gru po e como en ca mi nhar.
Te nho uma sé rie de co lo ca ções a fa zer para en -

ri que cer a dis cus são. Como re pre sen tan te da SET –
So ci e da de Bra si le i ra de Enge nha ria de Te le vi são e
Te le co mu ni ca ções, que já es tu da esse as sun to há
oito anos, que ro fa zer um bre ve his tó ri co so bre o que
esse gru po de tra ba lho que a SET, jun to com a
ABERT – Asso ci a ção Bra si le i ra de Emis so ras de Rá -
dio e Te le vi são, fez ao lon go des ses oito anos. Ape -
nas para vo cês te rem idéia, trou xe uma sé rie de do cu -
men tos e tra ba lhos que vou dis tri bu ir aos Con se lhe i -
ros, fru to des ses oito anos de es tu dos.

Esse gru po de que fa ze mos par te, que es tu da a
di gi ta li za ção no Bra sil, é for ma do pe las emis so ras de
te le vi são – são 17 –; por en ge nhe i ros da SET; ins ti tu i -
ções de en si no como o Mac ken zie e a Fun da ção
CPqD – Cen tro de Pes qui sa e De sen vol vi men to em
Te le co mu ni ca ções, além de en ge nhe i ros de te le co -
mu ni ca ções. Esse gru po já re a li zou, ao lon go de oito
anos, mais de cin qüen ta de mons tra ções so bre te le vi -
são di gi tal no Bra sil. Fo ram de mons tra ções prá ti cas,
com ex po si ções, do fun ci o na men to.

Re a li za mos, no ano de 2000, tes tes de ava li a -
ção dos três sis te mas exis ten tes no mun do: o eu ro -
peu, o ame ri ca no e o ja po nês. Esses sis te mas fo ram
tra zi dos para o Bra sil, e fi ze mos ava li a ções de de -
sem pe nho em São Pa u lo. Foi um tra ba lho fe i to em
con jun to com a Ana tel e com o CPqD, de Cam pi nas.

Esse gru po já fez mais de du zen tas apre sen ta -
ções no Bra sil e fora do País. Te mos sido cha ma dos
para fa zer apre sen ta ções so bre o tra ba lho de sen vol -
vi do no Bra sil em pa í ses como Argen ti na, Esta dos
Uni dos, Ja pão, Eu ro pa. Atu al men te, te mos um en ge -
nhe i ro nos so fa zen do apre sen ta ção em Ge ne bra.

Ape nas que ro dar a idéia de que esse as sun to
está exa us ti va men te de ba ti do no âm bi to des se gru po
e já com con clu sões fe i tas.

Men ci o nou-se, ao lon go do úl ti mo mês, o sis te -
ma chi nês. Os chi ne ses es ti ve ram no Bra sil para con -
ver sar co nos co so bre o as sun to. O sis te ma chi nês
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não exis te, tra ta-se ain da de uma pro pos ta que só de -
ve rá exis tir, tal vez, em 2005 ou 2006. Não te mos
como fa zer uma ava li a ção do sis te ma chi nês no mo -
men to.

Dis po nho de pu bli ca ções di ver sas e mu i tas
men ções. Na pas ta que vou dis tri bu ir, es tão to dos os
do cu men tos e as men ções mun di a is fe i tas so bre o
tra ba lho re a li za do pelo gru po.

Mi nha pro pos ta para este Con se lho é que tudo
seja fe i to ten do como base o tra ba lho já re a li za do.
Evi den te men te, o Con se lho deve dis cu tir o as sun to.
No en tan to, cre io que não de ve mos dis cu tir a par tir do 
zero. De ve mos ba se ar-nos num tra ba lho já re a li za do,
com con clu sões. Evi den te men te, há con clu sões que
de sa gra dam. De mo cra ti ca men te, o tra ba lho de ve ria
ser mos tra do para que as di ver sas en ti da des o ques -
ti o nas sem no âm bi to do nos so sub gru po ou do Con -
se lho, de pen den do do mo de lo de tra ba lho.

Mi nha pro pos ta em re la ção à do Con se lhe i ro
Da ni el é de que co lo que mos o tra ba lho do gru po
Abert/SET em de ba te e que to das as en ti da des men -
ci o na das pelo Con se lhe i ro Da ni el se jam tra zi das ao
Con se lho ou à sub co mis são, para que o tra ba lho seja
ques ti o na do, e ra ti fi ca do o que já foi fe i to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
ao Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court.

O Con se lho dá as boas-vin das ao Con se lhe i ro
Jor ge da Cu nha Lima, um nome que nos en va i de ce e
or gu lha.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -

sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) –
Sr. Pre si den te, a co mis são en car re ga da pelo Con se -
lho de tra tar da in tro du ção da tec no lo gia di gi tal na mí -
dia ele trô ni ca, nes sa fase ini ci al de ati vi da des, pre o -
cu pou-se mais com um pro ces so in ter no de re co nhe -
ci men to dos ele men tos prin ci pa is que de ve ri am ser
co lo ca dos para de ba te e tam bém com o con jun to de
con tri bu i ções e de sen vol vi men tos que já fo ram es ta -
be le ci dos e que es tão dis po ní ve is para o acom pa nha -
men to pela so ci e da de.

Con cor da mos com o Con se lhe i ro Fer nan do Bit -
ten court no sen ti do de que nem a co mis são nem o
Con se lho po dem co me çar do zero, por que exis te uma 
alen ta da pro du ção so bre o as sun to, que é um pon to
de par ti da não só in te res san te, mas im pres cin dí vel e
ne ces sá rio.

As pro pos tas que en ca mi nha mos à co mis são e
que es tão sen do dis po ni bi li za das para o Con se lho
são um con jun to de 12 pon tos de en ca mi nha men to

que di zem res pe i to, em pri me i ro lu gar, ao as pec to de
iden ti fi ca ção do que já foi pro du zi do no de ba te, ao re -
co nhe ci men to do pon to de par ti da para a evo lu ção do 
de ba te e à atu a li za ção do de ba te pelo Con se lho em
re la ção às de fi ni ções que o Bra sil pode to mar so bre a
ques tão da tec no lo gia di gi tal.

O do cu men to foi en vi a do aos de ma is con se lhe i -
ros (Ane xo VI). São 12 pon tos. Per gun to se re gis tra -
mos os pon tos nes ta re u nião ou se eles fi cam para a
trans cri ção em ata. Se hou ver al gu ma dis cor dân cia,
ou al gu ma ob ser va ção dos con se lhe i ros em re la ção
aos 12 pon tos de en ca mi nha men to que ba li za ri am o
tra ba lho da Co mis são e per mi ti ri am, num pe río do re -
la ti va men te cur to – até a me ta de de ou tu bro –, que a
Co mis são ti ves se con di ções de emi tir um pa re cer
com uma pro pos ta de po si ção para o Con se lho, que
en tão se ria en ca mi nha da ao Con gres so, em res pos ta 
à con sul ta fe i ta pela Mesa do Se na do à Pre si dên cia
do Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Antes de
de ci dir, ou vi rei o Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos
San tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Em pri me i ro lu gar, di an te do Con se lho, que re -
mos jus ti fi car nos sa au sên cia na re u nião des sa Co -
mis são, pois eu ti nha um com pro mis so na FIRJAN –
Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, mar ca do para a mes ma data. No en tan to, fo mos
in for ma dos pelo Con se lhe i ro Da ni el, re ce be mos a
cor res pon dên cia do Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten -
court e res pon de mos a to dos os con se lhe i ros.

Re pe ti rei aqui a pa la vra aço da men to, e jus ti fi ca -
re mos o por quê.

Con cor da mos com nos so en ge nhe i ro, o Dr. Fer -
nan do Bit ten court, com o fato de que re al men te não
po de mos co me çar do zero. Mas, como men ci o nei em
nos sa res pos ta, le van do em con ta a res pon sa bi li da de 
so ci al des te Con se lho, de ve mos ter a cons ciên cia e o
de vi do cu i da do, não eter no, para en ca mi nhar mos um
do cu men to ao Con gres so Na ci o nal que não seja de
for ma aço da da, mas que con te nha todo o tra ba lho já
re a li za do pe los en ge nhe i ros, que são ca pa ci ta dos
para em ba sar tec ni ca men te o as sun to. Além dis so,
ques tões eco nô mi cas, pro fis si o na is e de mer ca do de
tra ba lho tal vez se jam re le van tes nes se do cu men to
que en ca mi nha re mos à Mesa do Se na do Fe de ral.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se não hou -
ver di ver gên cia nes se sen ti do, a Mesa con si de ra rá
que as co mis sões têm o grau de au to no mia ne ces sá -
rio para to mar as de ci sões, a me nos que haja um im -
pas se na Co mis são e seja ne ces sá rio de li be rar.
Assim, en ca mi nha ria no sen ti do de que a pró pria Co -
mis são se re u nis se para de fi nir o ca mi nho a ser to ma -
do. Pe las dis po si ções que ouvi, não sin to ne ces si da -
de. A idéia de con ver gên cia que pre si de este Con se -
lho des de a sua ins ta la ção ain da está pre sen te. Não
vejo, fran ca men te, ne ces si da de de que o Con se lho
in ter fi ra para de fi nir como a Co mis são de ve rá pro nun -
ci ar–se. Então, se não hou ver di ver gên cia, a pró pria
Co mis são deve bus car o ca mi nho mais ade qua do
para cum prir com o seu com pro mis so.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner Mon te i ro.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de in da gar a V. Sª o se guin te: a Co mis -
são ela bo ra rá como se fos se um pro je to–pi lo to a ser
sub me ti do ao Ple ná rio, ou ela bo ra rá uma res pos ta ao 
Pre si den te do Se na do, a ser re me ti da a S. Exª como
sen do uma de ci são do Con se lho?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con gres -
so Na ci o nal terá com pre en di do que essa ques tão é
im por tan te de ma is para ser de ci di da ape nas por téc -
ni cos. A Casa quer es tar in for ma da das ra zões téc ni -
cas que a le va rão a essa es co lha – em par te, téc ni ca,
em par te, ins ti tu ci o nal.

Con si de ro que o Con se lho deve for ne cer o ma i -
or nú me ro pos sí vel de in for ma ções ao Con gres so,
para que ele pos sa de ci dir bem. Des sa for ma, a Co -
mis são deve con du zir os seus tra ba lhos não com aço -
da men to, mas com a ur gên cia re que ri da pelo caso. E
es pe ro que ela seja ca paz de pro du zir con sen so. Se
con se gui–lo, tan to me lhor; ou vi re mos a ex po si ção da
Co mis são e nos po re mos de acor do ou não com ela.
Se não hou ver con sen so, as par tes ex po rão aqui os
seus pon tos de vis ta, e o Con se lho op ta rá pelo ca mi -
nho que con si de rar mais ade qua do, in di can do–o ao
Con gres so Na ci o nal.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de pe dir a V. Sª que, se pos sí vel, a Co -
mis são faça, con sen su al men te, um pro je to–pi lo to
que se ria re me ti do aos ou tros con se lhe i ros com um
pra zo ra zoá vel. Qu an do da re u nião para exa mi nar e
vo tar esse tra ba lho da Co mis são, já de ve ría mos ter

tido tem po para ler o tra ba lho, fa zer as crí ti cas e,
even tu al men te, man dar as su ges tões an tes da vo ta -
ção do tra ba lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Exce len te a
pro pos ta. A Mesa aco lhe a su ges tão do Con se lhe i ro
Ro ber to Wag ner.

Alguém mais de se ja se pro nun ci ar?
Com a pa la vra o Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten -

court.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -

ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – Sr. Pre si den te, ape nas para com ple men -
tar, essa pas ta que dis tri buí con tém a base de todo
esse es tu do que a Co mis são vai es tu dar. Acon se lho a 
to dos que o le i am, o que per mi ti rá uma boa no ção do
que a Co mis são vai tra zer ao Ple ná rio.

Os se nho res tam bém vão cons ta tar que esse
tra ba lho fe i to pelo Gru po Abert/Set não é so men te
téc ni co, mas ca na li za as pec tos eco nô mi cos, es tra té -
gi cos e po lí ti cos. Não é um tra ba lho pu ra men te téc ni -
co, como não deve ser, evi den te men te, um tra ba lho
como esse; um as sun to como esse não é so men te
téc ni co.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras sem pre re fle ti das do Con se lhe i ro Fer nan -
do Bit ten court.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -

sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) –
Gos ta ria de con sul tar a Mesa a res pe i to de al gu mas
re qui si ções que a Co mis são te ria a fa zer, em fun ção
das suas ati vi da des, que de ve rão ser in ten sas no mês 
de se tem bro, no sen ti do de po der con tar com re cur -
sos de sala, de trans cri ção das re u niões e, even tu al -
men te, com a trans mis são pela TV Se na do ou pela
TV Câ ma ra, que aju da ria a dar a di vul ga ção ne ces sá -
ria das eta pas in ter me diá ri as des se tra ba lho da Co -
mis são, que vai en vol ver al gu mas au diên ci as pú bli -
cas. A con sul ta é so bre se po de ría mos con tar com es -
ses re cur sos.

Em se gun do lu gar, te mos ne ces si da de de al -
gum tra ba lho de se cre ta ria, che ga mos até a men ci o -
nar uma equi pe. O ide al é que ti vés se mos umas duas
ou três pes so as dis po ní ve is para con so li dar o ma te ri -
al, or ga ni zar, fa zer pes qui sa, en fim, dar con ta da or -
ga ni za ção da gran de quan ti da de de in for ma ções com 
que a Co mis são vai ter que li dar para dis po ni bi li zar
para o Con se lho um con jun to de ele men tos que sub -
si di em sua de ci são.

18422 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2002

    609OUTUBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Em re la ção às ob ser va ções do Con se lhe i ro Ro -
ber to Wag ner, par ti ría mos des se en ten di men to de
que, evi den te men te, não po de mos en ca mi nhar um
pro ces so de de ci são do Con se lho, dis tri bu in do, na
vés pe ra, no dia, uma pro po si ção que a Co mis são vai
ter que ana li sar pas so a pas so. Uma vez que te nha
cum pri do al gu mas das suas eta pas com ele men tos
con clu si vos, a Co mis são terá que par ti lhar com o
Con se lho e cri ar con di ções para que os con se lhe i ros
se po si ci o nem.

Fi nal men te, em re la ção à ex pec ta ti va de re sul -
ta dos, po de mos vis lum brar para me a dos de ou tu bro,
pe río do em que se está pre ven do a con clu são do tra -
ba lho da Co mis são. A idéia é a de que, nes se pra zo, o
Con se lho dê al gu ma res pos ta, mes mo que seja em
ca rá ter pre li mi nar.

Evi den te men te, se o Con se lho se sen tir se gu ro
para afir mar ca te go ri ca men te as ba ses de um mo de -
lo de ser vi ços ou uma op ção tec no ló gi ca re co men dá -
vel, de ve rá fazê–lo. Se não for pos sí vel nes se pe río -
do, que pelo me nos o mé to do, ou seja, que a for ma
com que essa de ci são deva ser con du zi da, a for ma,
es pe ci fi ca men te, como o Con gres so Na ci o nal deva
in ter vir no pro ces so de de ba te, seja re fe ri da. Pelo me -
nos essa su ges tão, essa pro po si ção para o Con gres -
so Na ci o nal o Con se lho deve fa zer. O Con se lho, por -
tan to, deve per se guir urna for mu la ção in di ca ti va nes -
se sen ti do.

Por ou tro lado, além des sa ques tão de mé to do,
de como con du zir e con clu ir o de ba te, com a in ter ven -
ção do Exe cu ti vo... Se este não ti ver con di ções de su -
ge rir os ele men tos con clu si vos em re la ção ao mo de lo 
de ser vi ços e à de fi ni ção da tec no lo gia, que pelo me -
nos ali nhe os prin ci pa is ar gu men tos que per mi ti ri am
or ga ni zar e fun da men tar esse pro ces so de de fi ni ção,
mos tran do o acú mu lo ao qual o Con se lho con se guiu
che gar. Então, aque le acú mu lo com o qual o Con se -
lho se sen te se gu ro para va li dar de ve ria ser par ti lha -
do, mes mo que seja in con clu si vo em re la ção aos as -
pec tos.

Essa é a pre ten são. A meta de ori en tar o tra ba -
lho da Co mis são até me a dos de ou tu bro deve cor res -
pon der ao grau de con vic ção que o Con se lho ad qui rir. 
A Co mis são de ve ria cri ar con di ções para que o Con -
gres so Na ci o nal fos se ori en ta do ou sub si di a do com o
grau de con vic ção que os di ver sos se to res so ci a is
aqui re pre sen ta dos con se gui rem al can çar.

Não se tra ta, evi den te men te, de fa zer o de ba te
com ple to ou ter mos to das as res pos tas ne ces sá ri as
até me a dos de ou tu bro. Se con se guir mos, evi den te -
men te deve ser fe i to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pa re ce–me
que o as sun to já está bem dis cu ti do. Não nos tem fal -
ta do, até ago ra, a co la bo ra ção dos se to res de di vul -
ga ção do Con gres so Na ci o nal, es pe ci fi ca men te do
Se na do Fe de ral. Não nos tem fal ta do o apo io de al tís -
si mo ní vel do ser vi ço de Se cre ta ria da Drª Már cia
Egg. A Pre si dên cia não ape nas es ta rá à dis po si ção
dos se nho res, como, even tu al men te, por ra zões de
bre vi da de, caso V. Sªs que i ram se di ri gir di re ta men te,
po de rão fazê–lo, so bre tu do nes te mês de se tem bro,
em que a Pre si dên cia não es ta rá fun ci o nan do ple na -
men te.

O as sun to está bem ex pos to.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES

BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, por fa vor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra a Con se lhe i ra Be re ni ce.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Será bre ve a mi nha in ter ven ção. Gos -
ta ria de fa zer um ape lo aos Con se lhe i ros Ge ral do Pe -
re i ra dos San tos, Fer nan do Bit ten court e Da ni el Kos -
lowsky Herz para que, no re la tó rio pré vio que nos
será en ca mi nha do – mais do que um re la tó rio de ca -
rá ter es tri ta men te téc ni co so bre as pos sí ve is pla ta for -
mas de di gi ta li za ção –, pos sam nos sub si di ar com
tudo o que cer ca essa ques tão hoje, por que a tec no -
lo gia é es sen ci al, mas, ao mes mo tem po, não é. Quer
di zer, to das elas são tec no lo gi as para di gi ta li za ção da 
tevê, mas isso é ape nas um up gra de da ra di o di fu são
ou um novo ser vi ço? Cre io que deve ser por aí. E o
que ofe re ce, que van ta gens te ría mos, como bra si le i -
ros, para nos sa in dús tria, com qual quer uma des sas
op ções?

De for ma que peço aos se nho res, nes ses sub sí -
di os, que não nos tor tu rem com fi li gra nas téc ni cas,
mas nos dêem o qua dro po lí ti co e eco nô mi co que cer -
ca a ques tão. Te nho cer te za de que os se nho res fa rão 
isso.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
par ti ci pa ção da Con se lhe i ra Be re ni ce.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pas so a pa -
la vra ao Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Mi -
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nha su ges tão, Sr. Pre si den te, é no sen ti do de que
essa Co mis são tam bém agre gue o tra ba lho fe i to pela
Co mis são Le gis la ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos, que 
já tem, in clu si ve, um pa re cer so bre o as sun to, que de -
ve ria ser con si de ra do no as pec to da te le vi são di gi tal.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A Co mis são 
deve le var em con ta to dos os do cu men tos que con si -
de rar re le van tes, ve nham de onde vi e rem. A pa la vra
con ti nua com o Con se lhe i ro Pa u li to.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Tem a pa la -
vra o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – No tra ba -
lho – aliás, mu i to bem fe i to – que re ce be mos do gru po 
Abert/SET, a res pe i to de al guns mi tos so bre a TV di gi -
tal, não en con trei, Fer nan do, algo so bre o sis te ma ja -
po nês. Qu e ria sa ber se não con si de rou re le van te co -
lo car algo so bre o sis te ma ja po nês aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – No re la tó rio que está no CD, há um tra -
ba lho exa us ti vo. O re la tó rio do CD está aqui no pa pel;
to das as aná li ses de to dos os sis te mas es tão aqui.
Esse do cu men to é ape nas um co men tá rio adi ci o nal
ao re la tó rio. Mu i to obri ga do.

ITEM 6

Ser vi ço de Co mu ni ca ção Mul ti mí dia.
Re la tor: Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do de Car va lho
Neto

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de -
ço. Com a pa la vra o Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do de
Car va lho Neto para se pro nun ci ar so bre o Ser vi ço
de Co mu ni ca ção Mul ti mí dia.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO – Sr. Pre si den te, Srs. Con se lhe i ros, o as sun to
é re fe ren te à Re so lu ção nº 272, de 9 de agos to de
2001, que tra ta do re gu la men to do Ser vi ço de Co mu -
ni ca ção Mul ti mí dia. Ao lon go des se pe río do, nós, da
en ti da de re pre sen ta ti va do rá dio e da te le vi são, te mos 
nos ma ni fes ta do de for ma mu i to ob je ti va com re fe rên -

cia a essa re so lu ção, até por que en ten de mos que ela
pos si bi li ta...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Que re so lu -
ção?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO – A Re so lu ção nº 272, de 9 de agos to de 2001,
pro mul ga da pela Ana tel. Ela apro va o re gu la men to do 
Ser vi ço de Co mu ni ca ção Mul ti mí dia. Enten de mos, in -
clu si ve, que esse as sun to é de gran de im por tân cia no 
mo men to em que a pró pria emen da cons ti tu ci o nal diz 
que to dos os ser vi ços, in clu si ve os pro mo vi dos ou ge -
ra dos pela Inter net ou si mi la res, de vem su je i tar–se a
de ter mi na ções dos arts. 18 e 21.

Nos sa pre o cu pa ção com re fe rên cia a esse as -
sun to é de vi da ao que te mos en con tra do nele, a real
pos si bi li da de de que en ti da des sem qual quer tipo
even tu al de con tro le pos sam ge rar con te ú do de ra di o -
di fu são atra vés des se sis te ma. Para que os Srs. Con -
se lhe i ros te nham idéia, até o dia 30 úl ti mo, 21 em pre -
sas já fo ram re ce ber au to ri za ção da Ana tel para exe -
cu tar o Ser vi ço de Co mu ni ca ção Mul ti mí dia.

É cla ro que essa pre o cu pa ção deve en vol ver, de 
for ma di re ta, o pró prio in te res se do Con se lho, já que
ne nhum de nós pre ten de que um ser vi ço des sa mag -
ni tu de pos sa vir a ser ex plo ra do por ter ce i ros de for -
ma ab so lu ta men te des con tro la da e, o que é mais im -
por tan te, sem que se cum pra qual quer de ter mi na ção
da que la que to dos nós de fen de mos na co mu ni ca ção
so ci al.

Te mos per ce bi do que a Ana tel tem apre sen ta do
isso de for ma ab so lu ta men te não–trans pa ren te, pelo
me nos para nós, já que en ten de mos que esse é um
ser vi ço pura e sim ples men te de trans por te de si na is,
e não de ge ra ção de con te ú do. Essa pre o cu pa ção
tem nos afe ta do de ma ne i ra mu i to in ten sa. Re pi to: te -
mos le va do esse as sun to ao co nhe ci men to da pró pria 
Ana tel, po rém, não con se gui mos ain da uma de fi ni ção 
no sen ti do de que não se po de rá uti li zar des ses ser vi -
ços para que se faça ra di o di fu são por esse sis te ma.

Enten de mos im por tan te que se im po nham res -
tri ções ao seu uso para que ele pos sa, efe ti va men te,
en qua drar–se den tro das nor mas a que to dos nós te -
mos de nos sub me ter.

É isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Qual é a
pro pos ta de V. Sª.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – A
pro pos ta é de que o Con se lho exa mi ne o as sun to, ofi -
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cie à Ana tel no sen ti do de que ela não co lo que em
ope ra ção esse sis te ma, ou não con ce da no vas au to ri -
za ções, sem que haja um exa me mais pro fun do, prin -
ci pal men te da for ma como será man ti da a re la ção en -
tre os per mis si o ná ri os des se ser vi ço e a au to ri da de
con ce den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Fran que io a 
pa la vra aos Srs. Con se lhe i ros.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Jor ge da Cu nha
Lima.

O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, es tou in te i ra -
men te de acor do com a pro pos ta. Pen so que de ve ría -
mos tor nar mais cla ro o que que re mos da Ana tel, ou
seja, que ela acres cen te à re so lu ção um sis te ma de
fis ca li za ção, de ade qua ção des se di re i to de pas sar
con te ú dos pelo me nos si mi la res a to das as res tri ções 
e ava li a ções que têm os pró pri os sis te mas de ra di o di -
fu são. A man ter–se essa re so lu ção, a me lhor co i sa
ago ra se ria que uma te le vi são edu ca ti va, por exem -
plo, pe dis se sua ins cri ção como mul ti mí día, por que,
caso con trá rio, ela se tor na ria uma ins ti tu i ção ir res -
pon sá vel na trans mis são de con te ú dos.

Cre io que o Con se lhe i ro tem toda a ra zão ao
exi gir que essa re so lu ção seja um pou co mais cu i da -
do sa não ape nas na con ces são, mas tam bém, se
con ce di da, nos cri té ri os de fis ca li za ção de con te ú -
dos, o que nem é a fun ção des se se tor da eco no mia.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Da ni el Kos lowsky Herz.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) –
Sr. Pre si den te, em re la ção à pro po si ção do Con se lhe -
i ro Pa u li to, tam bém con si de ra mos que es sas pre o cu -
pa ções são re le van tes e que, além des sa ma ni fes ta -
ção aca u te la do ra de po si ci o na men to da Ana tel, o
Con se lho de ve ria es pe ci fi car uma for mu la ção mais
ade qua da para essa re gu la men ta ção, no sen ti do de
es ta be le cer o de vi do li mi te para esse ser vi ço, de tal
for ma que o Con se lho re ú na ele men tos de con te ú do
que per mi tam sub si di ar ou a ela bo ra ção de um pro je -
to de lei pelo Con gres so ou de um de cre to le gis la ti vo
que te nha a fi na li da de de in ci dir so bre pon tos des sa
re gu la men ta ção que se jam con trá ri os ao in te res se
pú bli co.

A idéia é que o Con se lho, além des se cu i da do
con ce i tu al mais aca u te la dor do que qual quer ou tra
co i sa, fos se um pou co além e fi zes se uma for mu la ção 
mais es pe cí fi ca no sen ti do de sub si di ar essa ela bo ra -

ção le gis la ti va de um pro je to de lei, ou en tão, se exis tir 
al gum as pec to emer gen ci al e uma in dis po si ção da
Ana tel em res pon der ade qua da men te às ques tões
que o Con se lho le van ta rá so bre o as sun to, jun tar ele -
men tos para su ge rir ao Con gres so, numa si tu a ção li -
mi te, a ela bo ra ção de um de cre to le gis la ti vo, re vo gan -
do ou al te ran do es ses as pec tos da re gu la men ta ção
que está sen do ba i xa da por re so lu ção da Ana tel.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Con se lhe i ro, nes se sen ti do, foi ba i xa da a Re so lu ção
nº 272. Já hou ve um pe río do até de con sul ta pú bli ca
so bre a for ma do con tra to. Hou ve con tri bu i ções de di -
ver sas en ti da des, in clu in do a pró pria Abert, po rém,
não te mos ain da co nhe ci men to da mi nu ta de fi ni ti va
des se con tra to.

O fato é que, até o dia 30 de agos to úl ti mo, 21
en ti da des já ha vi am sido au to ri za das a ope rar nes se
sis te ma. E cla ro que esta nos sa pre o cu pa ção, como
bem sa li en ta o Con se lhe i ro Da ni el Herz...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con se -
lhe i ro Pa u li to tem a re la ção des sas en ti da des?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Te -
nho, sim, se nhor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O se nhor
po de ria de cli ná–las para o Con se lho, por fa vor?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Pois, 
não. São elas TCO e PSA; Blue Sky Co mu ni ca ções
Ltda.; Trân si to do Bra sil Ltda...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Nes se
caso, não vale a pena.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Aqui 
há uma re la ção com 21 en ti da des (Ane xo VII).

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Quem está
por trás de las?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – É di -
fí cil, Sr. Pre si den te, fa zer uma ava li a ção, por que, evi -
den te men te, todo esse as sun to e cada uma des sas
au to ri za ções são pu bli ca dos. O nos so acom pa nha -
men to se faz em fun ção do Diá rio Ofi ci al. Nós não te -
mos ca pa ci da de ope ra ti va de sa ber quem se en con -
tra por trás dis so. Algu mas de las, por uma ques tão do
pró prio nome, even tu al men te, po dem se li gar, por
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exem plo, à AT&T Glo bal Net work Ser vi ce do Bra sil –
su po nho que deva ha ver uma li ga ção, pelo me nos em 
prin cí pio, com essa em pre sa; a Te le fô ni ca Empre sas
S/A pa re ce–me, em prin cí pio, que deva ter uma li ga -
ção com essa em pre sa.

O im por tan te, Sr. Pre si den te, é que pos sa mos
so li ci tar à Ana tel a não–emis são de au to ri za ção para
o fun ci o na men to des sas em pre sas, até por que não
se aten de ao de ter mi na do no 221 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, elas não têm qual quer com pro mis so com a bra -
si li da de, en fim, com os prin cí pi os que to dos de fen de -
mos e aos qua is obe de ce mos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ro ber to Wag ner, tem V. Sª a pa la vra.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, não te nho aqui o tex to da re so lu ção, mas faço
uma crí ti ca ao do cu men to ela bo ra do pela Ana tel, que
tem po der le gis la ti vo de fa zer re so lu ções. Fi quei, jun -
ta men te com o Con se lhe i ro Pa u li to, mu i to pre o cu pa -
do por que, não co nhe cen do o in te i ro teor des sa re so -
lu ção, tam bém não es tou em con di ções de fa zer um
ma i or co men tá rio à me lhor me di da a ser to ma da pelo
Con se lho. Vejo al gu ma di fi cul da de ju rí di ca de o Con -
se lho, por meio de ofí cio, im pe dir que a Ana tel, se as -
sim o de se jar, con ce da no vas au to ri za ções.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ro ber to Wag ner, a Pre si dên cia ace i ta a pon de ra ção
de V. Sª con si de ro que o as sun to não está su fi ci en te -
men te es cla re ci do para uma vi são mais tran qüi la.
Algu mas su ges tões de me di da são for mal men te ina -
pro pri a das, o que pro va que o as sun to não está ma -
du ro.

So li ci ta ria ao Con se lhe i ro Pa u li to que, após a
re u nião, fi zes se uma ex po si ção um pou co mais tran -
qüi la so bre o as sun to, suas im pli ca ções, e que a en -
ca mi nhas se di re ta men te aos Con se lhe i ros – aqui to -
dos te mos os en de re ços ele trô ni cos – ou à Se cre ta ria 
do Con se lho, que po de rá dis tri buí–la aos Srs. Con se -
lhe i ros.

Vou trans fe rir a de li be ra ção so bre o as sun to
para a pró xi ma re u nião, quan do o tema es ta rá mais
ma du ro, e a de ci são será mais re fle ti da.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Tem V. Sª a
pa la vra.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) –De i xa ria
como su ges tão a V. Sª que, den tro do es pí ri to do Con -
se lhe i ro Pa u li to, se pos sí vel, o Con se lho, por in ter mé -
dio do seu Pre si den te, fi zes se um ofí cio ao Pre si den -
te da Ana tel, em pri me i ro lu gar, re la tan do que esse
as sun to está sen do dis cu ti do aqui no Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sª tem
toda a ra zão. Eu o fa rei ime di a ta men te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Em se gun -
do lu gar, so li ci tan do ao Pre si den te da Ana tel que so -
bres tas se qual quer an da men to a qual quer tipo de pe -
di do, exa ta men te por que o as sun to está sen do tra ta -
do e, den tro da que le es pí ri to de ca va lhe i ris mo e com -
pre en são, que ele, o Pre si den te da Ana tel, de ter mi -
nas se que o as sun to fi cas se so bres ta do até que o
Con se lho pu des se se ma ni fes tar.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
pon de ra ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner. Fa rei
ofí cio nes se sen ti do e, eu pró prio, te le fo na rei para o
Pre si den te Schymu ra para di zer–lhe do nos so de se jo
de co la bo rar nes se es for ço. De li be ra re mos so bre
esse as sun to na pró xi ma re u nião, quan do es ta rá
mais ma du ro.

Pas so ago ra ao Item 5 da pa u ta, re fe ren te à pro -
pos ta do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner, apro va da na
úl ti ma re u nião, no sen ti do de con vi dar os can di da tos
à Pre si dên cia para um de ba te no âm bi to do Con se lho. 
Com a pa la vra o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

ITEM 5

De ba te, no ple ná rio do Con se lho, com os prin ci -
pa is can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Po -
si ci o na men to do Con se lho acer ca dos en ten di -
men tos man ti dos para re a li za ção do even to.
Re la tor: Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner Mon te i ro

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, fiz ges tões com pra ti ca men te to dos os in te -
gran tes da di re ção das qua tro cam pa nhas e sen ti –
até co mu ni quei isso a V. Sª – que o mo men to ide al
para o nos so fó rum, no Po der Le gis la ti vo, se ria no
se gun do tur no, exa ta men te por que está ha ven do,
hoje, uma mas si fi ca ção de de ba tes e con fe rên ci as.
O nos so se per de ria, tal vez, nes sa quan ti da de enor -
me de de ba tes, do apa re ci men to qua se ex ces si vo
dos can di da tos na mí dia.
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Além dis so, como já co men tei com V. Sª, no se -
gun do tur no, mu i to pro va vel men te, o Con gres so Na ci -
o nal es ta rá com ple to, por que te rão pas sa do as ele i -
ções de 6 de ou tu bro.

Assim, su ge ri ria a V. Sª que, além de con ti nu ar o 
Con se lho a pres ti gi ar esse de ba te, fi zés se mos ges -
tões com a Pre si dên cia do Se na do, den tro do es pí ri to
de que nós, Con se lhe i ros, e o Con se lho so mos hós -
pe des do Se na do Fe de ral, para di zer ao Sr. Pre si den -
te Ra mez Te bet que essa de ci são do Con se lho não
foi des car ta da. Su gi ro que se jam fe i tos os con ta tos
para o se gun do tur no, por que cer ta men te será a úni -
ca pos si bi li da de de os dois can di da tos ao se gun do
tur no fa la rem de te mas es pe cí fi cos como es ses nos -
sos e, even tu al men te, mais po lí ti cos. O de ba te se ria
fe i to no Con se lho, com o be ne plá ci to do Se na do, já
no se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Gos ta ria de fa zer um pe que no co men tá rio a res -
pe i to da pro pos ta do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner,
ten tan do apre sen tar uma ou tra al ter na ti va. Con si de -
ra mos que a co mu ni ca ção so ci al como um todo, in clu -
si ve no que toca ao ci ne ma bra si le i ro e à ra di o di fu são
co mu ni tá ria, e es tra té gi ca den tro de um con tex to,
quan do o tema é in for ma ção, edu ca ção e for ma ção.
Isso para nós é cru ci al, vi tal.

Pro po nho o en ca mi nha men to de uma pro pos ta
al ter na ti va, se pos sí vel e se hou ver tem po há bil, ain -
da an tes do pri me i ro tur no, no sen ti do de que as re fe -
ri das can di da tu ras – e en ten de mos que te ri am de ser
as seis – in di cas sem um re pre sen tan te ca pa ci ta do
para apre sen tar, no ple ná rio do Con se lho, suas pre o -
cu pa ções e pen sa men tos a res pe i to da co mu ni ca ção. 
Inclu si ve re i te ro a ques tão do ci ne ma bra si le i ro e da
ra di o di fu são co mu ni tá ria no Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
su ges tão do Con se lhe i ro Ge ral do. Per ce bo que V. Sª
não leu a ata da úl ti ma re u nião. Se ti ves se lido, não te -
ria fe i to a cen su ra ao Con se lho de que li mi ta mos o
con vi te aos qua tro prin ci pa is can di da tos. A pro pos ta
efe ti va men te foi nes se sen ti do, um pou co por mi me -
tis mo, pois era as sim que es ta vam se dan do os de ba -
tes nas emis so ras de te le vi sões. Hou ve a cor re ção do
Ple ná rio, aca ta da pela Mesa, que in di cou que se ri am

seis os can di da tos, mas, como V. Sª anda mu i to ata re -
fa do, está des cul pa do por esse pe ca do ve ni al.

Pen so que nes sa ma té ria o Con se lhe i ro Ro ber -
to Wag ner, au tor das ges tões, con tro la me lhor as di fi -
cul da des de agen da. Já per ce be mos des de o iní cio
que não se ria tão fá cil for mu lar os con vi tes, mas a
idéia de, no se gun do tur no, fa zer esse de ba te se ria
bas tan te in te res san te, até por que um de ba te en tre
dois can di da tos per mi ti ria uma ava li a ção mais ma du -
ra so bre as pro pos tas do que uma plu ra li da de de can -
di da tos, o que le va ria a uma di vi são de mo crá ti ca do
tem po en tre to dos.

Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner, V. Sª con ti nua
com de le ga ção do Con se lho para di li gen ci ar, no se -
gun do tur no, no sen ti do de que fa ça mos esse de ba te.

ITEM 7

Exi gên cia da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia,
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, para re mes sa, no pra zo má xi mo de 90
dias, de do cu men ta ção para ins tru ção de pro -
ces sos em cur so no Órgão
Re la tor: Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do de Car va lho
Neto

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Re la -
tor do item 7 da pa u ta é o Con se lhe i ro Pa u lo Ma -
cha do de Car va lho Neto, a quem pas so a pa la vra.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –Sr.
Pre si den te, man ti ve mos um con ta to com a Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia e, de 300 emis so ras no ti fi ca -
das, 208 já en tre ga ram a do cu men ta ção com ple ta.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –V. Sª po de -
ria re pe tir, por fa vor?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Uma 
cor re ção, Sr. Pre si den te: fo ram no ti fi ca das 700 emis -
so ras, das qua is 300 já se ma ni fes ta ram e, des sas,
208 en tre ga ram a do cu men ta ção com ple ta.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –V.Exa en -
cer ra sua par ti ci pa ção com es sas pa la vras sá bi as,
mas tão ava ras?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –Tal -
vez, Sr. Pre si den te, seja ne ces sá ria uma pror ro ga ção 
de pra zo para se aten de rem a to das as so li ci ta ções.
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O SR PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Alguém
mais quer se pro nun ci ar a res pe i to des sa ma té ria?
Tem a pa la vra o Con se lhe i ro Da ni el.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  –
So li ci to que seja me lhor cir cuns tan ci a do o as sun to.
De fato, não es tou con se guin do al can çar...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio)  – Sr.
Pre si den te, Sr. Con se lhe i ro, tal vez pelo há bi to do con -
ta to, te nha mos su pri mi do algo ao fa zer a ex po si ção.

Na ver da de, a Co mis são de Ciên cia e Tec no lo -
gia tem pro ces sos em an da men to e no ti fi cou 700
emis so ras para que en tre gas sem do cu men tos de ou -
tor ga e de re no va ção.

O SR PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)   – Esse nú -
me ro se re fe re à ou tor ga e à re no va ção?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –Tan -
to à ou tor ga quan to à re no va ção. Apro xi ma da men te
700 emis so ras fo ram in ti ma das a en tre gar do cu men -
tos. Des tas, 300 já se ma ni fes ta ram e, des sas ma ni -
fes ta ções, 208 em sen ti do com ple to. Te mos 492
emis so ras, mais ou me nos, para en tre gar do cu men -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Para que
fim, Con se lhe i ro?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Para 
fim de re no va ção de ou tor ga ou de con ces são.

Sr. Pre si den te, tal vez seja im por tan te que se
pos sa di li gen ci ar jun to à Co mis são uma pror ro ga ção
de pra zo.

O SR PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Se en ten di
bem, a pró pria emis so ra quer a ou tor ga. A emis so ra
não apre sen ta, e va mos di li gen ci ar, jun to ao Con gres -
so, para dar pra zo ao in te res sa do para apre sen tar a
do cu men ta ção que já de ve ria ter...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio)  – Sr.
Pre si den te, a do cu men ta ção foi en tre gue por to das
elas, se não nem o pro ces so po de ria ter vin do aqui,
mas a mo ro si da de da tra mi ta ção fez com que al guns
do cu men tos per des sem va li da de. A Co mis são tem
so li ci ta do às emis so ras que re a pre sen tem os do cu -
men tos, no en ten di men to dela, fal tan tes.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Como ad -
vo ga do, sei que os do cu men tos são há be is no mo -
men to em que se dá en tra da ao pe di do. O re tar do não 
le va ria à des qua li fi ca ção des ses do cu men tos. Digo
isso in ter pre tan do uma cer ta per ple xi da de dos Con -
se lhe i ros, sem con se guir ati nar exa ta men te o que
está ocor ren do, e noto a di fi cul da de de se to mar uma
de ci são ma du ra so bre um as sun to do qual não es ta -
mos per ce ben do a ex ten são.

A Mesa per ce be que há en ti da des in te res sa das
em ob ter suas ou tor gas ou as re no va ções de suas
con ces sões. O in te res se em apre sen tar a do cu men -
ta ção é do en de re ça do, das pró pri as em pre sas. Se
não o fi ze rem, a con se qüên cia deve ser a per da da
con ces são pela não–ha bi li ta ção a tem po.

V.Sª es ta ria co gi tan do que a do cu men ta ção foi
toda apre sen ta da, mas que al guns des ses do cu men -
tos per de ram o va lor por con ta do pra zo?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) –Sr. Pre si -
den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho) –Se no mo men to em que de ram en tra da o pra zo
era cor re to...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) –Não é as -
sim que acon te ce. Sr. Pre si den te, quem ad vo ga sabe
que há cer ti dões que têm pra zo de 60 dias. Ven ci dos
os 60 dias, se o pro ces so não foi a cabo, aque la cer ti -
dão terá que ser re a pre sen ta da.

O Con se lhe i ro Pa u li to está a di zer –e es tou ple -
na men te de acor do com S. Sª –que o pra zo tem que
ser re a ber to para aque les in te res sa dos que ti ve ram
seus do cu men tos apre sen ta dos tor na dos sem efe i to,
sem va li da de, exa ta men te para que não acon te ces se
isso. No meu caso, por que re pre sen to en ti da des de
te le vi são e de rá dio, es tou aqui para evi tar que haja
pre ju í zos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Como ad -
vo ga dos, Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner  – am bos o
so mos – , sa be mos que há uma data-li mi te em que a
do cu men ta ção deve es tar re gu la ri za da. No caso de li -
ci ta ções e re gis tros, a data é sem pre aque la em que
se apre sen ta a do cu men ta ção.

Se não hou ver ma ni fes ta ção em con trá rio, a pro -
pos ta da Mesa é a de so li ci tar in for ma ção da Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia para ob ter dela, di re ta men te,
in for ma ção a res pe i to da na tu re za do pro ble ma. Assim
in di ca mos que es ta mos dis pos tos a co la bo rar, mas
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gos ta ría mos de ter uma in for ma ção mais cla ra so bre a
na tu re za do pro ble ma. E mu i to di fí cil to mar uma de ci são 
sem sa ber o que está por trás. Não faz sen ti do, per -
doe-me o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner, ad vo ga do
como eu, a ex po si ção como foi fe i ta.

Drª Már cia, va mos pre ci sar do seu ta len to mais
uma vez. Va mos en vi ar um ofí cio à Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia da Câ ma ra, di zen do que esse
as sun to foi tra zi do ao Con se lho. Tra ta-se de as sun to
que nos pre o cu pa. Gos ta ría mos de ter uma in for ma -
ção so bre o que está acon te cen do, as di fi cul da des
prá ti cas exis ten tes, para sa ber se é pos sí vel co la bo -
rar mos.

Está bom as sim?
Os se nho res que es ti ve rem de acor do per ma -

ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Pro pos ta ace i ta.

ITEM 4

Ra di o di fu são co mu ni tá ria  – Inven tá rio de pro -
po si ções das en ti da des da área de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, in clu si ve para al te ra ção da
Lei nº 9.612. de 19/2/1998.
Re la tor: Con se lhe i ro Da ni el Kos lowsky Herz

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –Va mos
ao Item 4. A ma té ria foi le van ta da na úl ti ma re u nião,
oca sião em que o Con se lhe i ro Da ni el kos lowsky
Herz se ofe re ceu para tra zer o in ven tá rio das pro po -
si ções das en ti da des de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
para de fi nir mos a po si ção do Con se lho so bre o as -
sun to, in clu in do even tu al pro pos ta de al te ra ção da
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui
o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Con ce do a pa la vra ao no bre Con se lhe i ro Da ni el 
Herz.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  –
Sr. Pre si den te, fi ze mos con sul tas às di ver sas en ti da -
des da área de ra di o di fu são co mu ni tá ria e re co lhe -
mos vá ri as pro po si ções, es pe ci al men te as for mu la -
das por al gu mas das gran des en ti da des da área. A
prin ci pal de las é a Abra ço  – Asso ci a ção Bra si le i ra de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Ou tra en ti da de bas tan te
ex pres si va é a Rede Bra sil de Co mu ni ca ção Ci da dã 
– RBC. Sur gi ram con tri bu i ções de ou tras en ti da des e
de pes so as tam bém. Há uma lis ta de pro po si ções
para me lho rar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria.

Os di ver sos pon tos, no en tan to, ne ces si tam
con so li da ção, e al guns de les, uma me lhor es pe ci fi -

ca ção, o que exi ge al gum tra ba lho. A di fi cul da de de
fa zer um in ven tá rio com ple to e de ta lha do para al gu -
mas pro pos tas de res pos tas para os pro ble mas da
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na óti ca dos pres ta do res
de ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, de cor re, em
boa par te, do des cré di to des se seg men to em re la -
ção ao pa pel do Po der Exe cu ti vo e do Con gres so
Na ci o nal. Vêem pou cas pos si bi li da des de avan ço na 
re gu la men ta ção do ser vi ço, no sen ti do de aten der
ao que esse se tor iden ti fi ca como in te res se pú bli co e 
na for ma de con du zir a apre sen ta ção das pro pos -
tas-se por meio de uma in ci dên cia so bre a re gu la -
men ta ção, por in ter mé dio do Po der Exe cu ti vo, ou de
uma mu dan ça da Lei nº 9.612, por in ter mé dio do
Con gres so Na ci o nal.

O pon to crí ti co e ime di a to, sem pre ju í zo des sa
lis ta am pla de pro po si ções, no sen ti do de aper fe i ço ar
o ser vi ço, é o re co nhe ci men to da in ca pa ci da de do Po -
der Exe cu ti vo de pro ces sar os pe di dos de au to ri za -
ção  – a que se re fe riu o Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
se gun do as pa la vras do Pre si den te des te Con se lho
na úl ti ma re u nião   – , o que aca ba frus tran do os di re i -
tos de ins ti tu i ções que re ú nem con di ções le ga is para
exe cu tar o ser vi ço e não es tão po den do faze- lo, fun -
da men tal men te por que o Po der Exe cu ti vo está de sa -
pa re lha do para isso. Então, tal vez esse fos se o pon to
crí ti co que exi gi ria al gu ma me di da emer gen ci al, tan to
no sen ti do de me lhor equi par o Po der Exe cu ti vo
quan to no sen ti do da des cen tra li za ção do pro ces so
de ou tor ga. No caso, uma so lu ção mais de fi ni ti va te ria 
de im pli car uma mu dan ça na Lei nº 9.612.

Acre di ta mos tam bém que, evi den te men te, os pro -
ble mas da ra di o di fu são co mu ni tá ria e a am pli tu de das
pro pos tas de me lho ria e de aper fe i ço a men to dos ser vi -
ços que as en ti da des apre sen ta ram não se re su mem a 
essa ques tão e en vol vem vá ri os ou tros as pec tos.

Cons ta ta mos, jun ta men te com as ma ni fes ta -
ções fe i tas na úl ti ma re u nião do Con se lho, que, ao
lado da in sa tis fa ção das en ti da des que atu am no seg -
men to de ra di o di fu são co mu ni tá ria, es pe ci al men te
pe los li mi tes a que o ser vi ço está re du zi do em fun ção
das res tri ções da Lei nº 9.612, há uma gran de in sa tis -
fa ção do pon to de vis ta das em pre sas no sen ti do de
re co nhe cer o as pec to es sen ci al de que a Lei nº 9.612
não re sol veu o pro ble ma, não de te ve as ope ra ções
sem au to ri za ção e não foi su fi ci en te para or ga ni zar o
seg men to. O nú me ro de en ti da des in te res sa das em
pres tar o ser vi ço, re u nin do ou não as con di ções para
uma ope ra ção re gu lar, ul tra pas sou to das as ex pec ta -
ti vas, de tal for ma que o puro e sim ples in cre men to da
re pres são não re sol ve o pro ble ma. Ele pode con ter,
re si du al men te, uma par te das ope ra ções que se es -
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tão im pon do mais de fato que de di re i to, mas está lon -
ge de con se guir or ga ni zar o seg men to.

Por ou tro lado, o de ba te acer ca da di gi ta li za ção da
co mu ni ca ção, que co me ça mos a in ten si fi car e, prin ci pal -
men te, a pro je tar a par tir do tra ba lho da co mis são, na mi -
nha opi nião, se di men tou uma hi pó te se de que uma so lu -
ção de fi ni ti va para o pro ble ma da ra di o di fu são co mu ni tá -
ria  – ou seja, da pres ta ção de um ser vi ço sem fins co -
mer ci a is e por en ti da des que têm, na sua for ma de ges -
tão, uma re pre sen ta ção da so ci e da de e uma sé rie de re -
qui si ções em re la ção à na tu re za da pro gra ma ção  – so -
men te po de rá ser dada no Bra sil com a di gi ta li za ção do
rá dio, des de que o mo de lo uti li za do per mi ta a su pe ra ção
dos atu a is li mi tes do es pec tro e pos si bi li te uma mul ti pli -
ca ção do nú me ro de emis so ras. Aliás, hi pó te se que po -
de ria ser con si de ra da, já que a di gi ta li za ção do rá dio
pode ser ace le ra da em re la ção à di gi ta li za ção do ser vi ço
de te le vi são, em fun ção do cus to dos equi pa men tos, tan -
to trans mis so res quan to re cep to res, o que pos si bi li ta ria
uma mas si fi ca ção bem mais ace le ra da, e que tal vez te -
nha mos uma dí vi da his tó ri ca com o seg men to de rá dio. A 
ine xis tên cia de po lí ti cas pú bli cas para a área de ra di o di -
fu são  – num sen ti do am plo, que abran ge a ra di o di fu são   
– fez com que as emis so ras de te le vi são, es pe ci al men te
as re des de te le vi são, es ta be le ces sem uma com pe ti ção
de si gual, pre da tó ria, com as emis so ras de rá dio, por
exem plo, en tre ou tros as pec tos, in se rin do pu bli ci da de
em re trans mis so ras de te le vi são sem a exi bi ção de qual -
quer con tra par ti da para a co mu ni da de lo cal, en xu gan do
as ver bas do mer ca do pu bli ci tá rio que iri am para as
emis so ras de rá dio.

Exem plos como esse mos tram uma com pe ti -
ção des tru ti va em re la ção ao rá dio. Essa com pe ti -
ção, de cor ren te da fal ta de po lí ti cas pú bli cas, pre ju -
di cou enor me men te o seg men to de rá dio, fa zen do
com que a par ti ci pa ção das ver bas pu bli ci tá ri as fi -
que em tor no de 4%.

Tal vez pu dés se mos pen sar a di gi ta li za ção do
rá dio como um ele men to para cri ar fa ci li da des, con di -
ções adi ci o na is em re la ção à trans mis são ana ló gi ca,
para o in gres so de no vas emis so ras e tam bém para a
va lo ri za ção da mí dia no rá dio e da com pe ti ti vi da de
des ta em re la ção às de ma is. Ë uma hi pó te se que me
pa re ce re le van te e que vai sur gir do de ba te da Co mis -
são e de al gu mas das ini ci a ti vas que po de re mos ter.

Se não for por uma so lu ção de mé dio e lon go
pra zo des sa na tu re za, o que res ta é uma com ple xa
re de fi ni ção das ba ses re gu la men ta res, a co me çar
pela Lei nº 9.612. O pon to de par ti da é o re co nhe ci -
men to da ne ces si da de do re e qua ci o na men to das

ques tões da ra di o di fu são co mu ni tá ria em ge ral, do
que ela traz de pre ju í zo para o se tor pri va do, para as
emis so ras co mer ci a is  – se gun do de fen dem as emis -
so ras pri va das e co mer ci a is  – e das res tri ções a que
o ser vi ço está sub me ti do, se gun do a sus ten ta ção en -
fá ti ca que fa zem os pres ta do res do ser vi ço, bem
como os in te res sa dos em pres tá-lo.

Nos sa con sul ta é para sa ber se há re co nhe ci -
men to da ne ces si da de de re e qua ci o na men to des sas
ques tões ou um es for ço, uma ten ta ti va de bus car uma 
so lu ção com a al te ra ção da base re gu la men tar, de se
cri ar uma co mis são, des de que se re co nhe ça esse
ama du re ci men to. Em nos so en ten di men to, não há
ou tra con di ção de or ga ni zar ade qua da men te o seg -
men to e de evi tar o que é, hoje, pre ju í zo para to dos e
aca ba sen do pre ju í zo para a so ci e da de. Ou seja, um
seg men to de ope ra ção pri va da co mer ci al diz-se pre -
ju di ca do e tem fun da men tos para apon tar os pre ju í -
zos que está so fren do pela ocu pa ção des con tro la da
das fre qüên ci as e res tri ções se ve ras, ina ce i tá ve is e
an ti de mo crá ti cas. Assim os in te res sa dos em pres tar
o ser vi ço vêm so fren do.

Se há ma tu ri da de em re la ção ao re co nhe ci men to
de que há ne ces si da de de re e qua ci o na men to da ques -
tão, sob pena de esse pro ble ma per sis tir in de fi ni da men -
te, é pre ci so cons ti tu ir uma co mis são in te gra da pela
Abert, pela Abra tel, pela Fe naj e pela Fi tert, dos vá ri os
seg men tos que es tão aqui re pre sen ta dos. A Co mis são
pro cu ra ria le van tar ele men tos para o re e qua ci o na men -
to e me di das que pos sam ser to ma das, al te ran do a le -
gis la ção e a re gu la men ta ção, e ou tras que aju dem a or -
ga ni zar o ser vi ço e a evi tar os pro ble mas que hoje afe -
tam a to dos. Ë nos sa pro po si ção.

Nos pró xi mos dias, seja para o tra ba lho des ta
Co mis são ou di re ta men te para o Con se lho, te rei con -
di ções de de ta lhar as pro po si ções lis ta das aqui, mas
que não fo ram apre sen ta das ain da, por que al gu mas
de las pre ci sam de um pou co mais de es pe ci fi ca ção.

Essa é a pro po si ção que tra ze mos ao Con se lho.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)
– Agra de ço ao Con se lhe i ro Da ni el Kos lowsky

Herz por sua par ti ci pa ção. Pas so a pa la vra ao Con se -
lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Na se ma na pas sa da, no Rio de Ja ne i ro, uma rá -
dio co mu ni tá ria foi fe cha da e as pes so as fo ram pre -
sas. Obvi a men te, não de ve ri am es tar com ple ta men te
le ga li za das, ou fal ta va todo o pro ces so de do cu men -
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ta ção. Le van ta mos essa ques tão, que en ten de mos
seja mu i to pre o cu pan te.

Na re u nião pas sa da, até ci ta mos aqui o caso
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, mas não tí nha mos
os da dos. Men ci o na re mos só um de les: lá exis tem
1.200 ca na is de TV co mu ni tá ria; no Bra sil, são ape -
nas 16 ca na is, de acor do com os úl ti mos nú me ros.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A com -
pa ra ção não é boa, Con se lhe i ro, por que a di fe ren ça
qua li ta ti va das duas re a li da des é tão gran de que não
dá nem para com pa rar! A co mu ni tá ria de lá não tem
nada a ver com a co mu ni tá ria da qui, de modo que se -
quer se pres ta a esse tipo de com pa ra ção.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Tudo bem.

Con tu do, no caso es pe cí fi co da rá dio co mu ni tá -
ria em que três pes so as fo ram pre sas…

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A rá dio de lá 
é pú bli ca; a da qui é pri va da. Co me ça por aí! Os nú -
me ros não são com pa rá ve is; são duas re a li da des in -
te i ra men te dis tin tas. Per dão por ter in ter rom pi do V.Sª.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – É im por tan te es cla re cer mos os fa tos, e
é isso o que o se nhor está fa zen do, pelo que o agra -
de ce mos.

O que nós que re mos le van tar, até re for çan do as
pa la vras do Con se lhe i ro Da ni el, é que, de fato, pre ci -
sa mos fa zer al gu ma co i sa, por que, com todo o res pe i -
to às au to ri da des que emi tem or dens de pri são, os ju -
í zes, tal vez exis tam co i sas mais im por tan tes a se rem
fe i tas. Enten de mos que, sem vi o lar in te res ses de
quem quer que seja, todo o seg men to tem a ga nhar
com o iní cio de um pro ces so de acor do en tre to dos,
como o Con se lhe i ro Da ni el men ci o nou, para que fa -
tos la men tá ve is como esse não ocor ram mais.

A le gis la ção está aí, não con cor da mos to tal men -
te com ela, ou em sua in te gra li da de, mas está aí para
ser res pe i ta da. No en tan to, é ne ces sá rio que o Con se -
lho se mexa, dada sua res pon sa bi li da de – esse é o seu 
pa pel –, para que fa tos como esse co me cem a ser
mais ra ros e tam bém para que con si ga mos um acor do
en tre as par tes. Dá para so bre vi ver! É pos sí vel so bre vi -
ver! Nós, que so mos Con se lhe i ros da TV Co mu ni tá ria
do Rio de Ja ne i ro e Pre si den te do Sin di ca to dos Téc ni -
cos de Ci ne ma, ex po mos aqui a nos sa pre o cu pa ção
com esse tipo de com por ta men to, que de sa pro va mos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Obri ga do,
Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Ro ber to Wag -
ner Mon te i ro. (Pa u sa.)

Per dão, Con se lhe i ro, mas gos ta ria de di zer que
V.Sª, nas crí ti cas que faz à Lei nº 9.612, não ex pres sa
o en ten di men to que ima gi no seja o do Con se lho.

É uma lei bas tan te boa tec ni ca men te. É um
avan ço de mo crá ti co, por que, de po is de tan to tem po
sem le gis la ção al gu ma, ela res pon de a isso. É uma lei 
bem re di gi da tec ni ca men te.

Ima gi no que V.Sª quan do fez res tri ção à lei, es -
ta ria cer ta men te se re fe rin do mu i to mais ao re sul ta do
prá ti co de sua apli ca ção – que não cor res pon de ao
que to dos que ría mos – do que pro pri a men te à sua
exis tên cia como re a li da de for mal. Digo isso, Sr. Con -
se lhe i ro, por que so mos o ór gão au xi li ar do Con gres so 
Na ci o nal, e há res pon sa bi li da de quan do in di ca mos a
de sa pro va ção for mal a uma lei; bem ou mal isso tem
re per cus são no âm bi to do Con gres so Na ci o nal. Nós
so mos ór gão au xi li ar. Para uma con de na ção for mal à
lei, faz-se ne ces sá rio um pou co mais de tran qüi li da -
de, um de ba te um pou co mais alen ta do so bre os tex -
tos da lei. Estou cer to de que essa não foi à in ten ção
de V.Sª que ape nas con si de ra frus tran te, após es pe -
rar tan to tem po, não ha ver ain da um re sul ta do. E pre -
ci so que te nha mos um pou co mais de ca u te la em re -
la ção à ma té ria le gal, por que esta é uma Casa de fa -
zer leis, e nos so pa pel é de ór gão au xi li ar. A con se -
qüên cia prá ti ca de con de nar for mal men te uma lei é
pro por ao Con gres so Na ci o nal a sua re vi são e in di car
como se ria a nova lei. É o re pa ro que faço.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, o ma i or pro ble ma, hoje, do se tor de ra di o di fu -
são são as cha ma das rá di os clan des ti nas. O se tor é 
ab so lu ta men te fa vo rá vel às rá di os co mu ni tá ri as,
mas não pode con cor dar que as clan des ti nas te nham 
o mes mo res pal do por par te da so ci e da de. É pos sí vel
a qual quer um, com dez mil re a is, se qui ser, im ple -
men tar uma rá dio clan des ti na e en trar em fre qüên ci as
da Ae ro náu ti ca e de ou tras rá di os. É um cri me fe de ral. 
A Po lí cia Fe de ral é aci o na da pela Ana tel, pren de…
Essa ques tão le van ta da pelo Con se lhe i ro é ex tre ma -
men te re le van te. Com re la ção às pri sões, es tou ab -
so lu ta men te de acor do com ele, é um exa ge ro. Não
é por aí.

O se tor de ra di o di fu são está mu i to pre o cu pa do,
Sr. Pre si den te. Lem bro-me, ten tan do re cu pe rar a his -
tó ria, de que a idéia do Mi nis tro Sér gio Mot ta, ao co -
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men tar a ra zão pela qual tan to se ba tia pe las rá di os
co mu ni tá ri as, era dar a gru pos re gi o na is con di ções
de fa zer a de fe sa do meio am bi en te, da cul tu ra re gi o -
nal, en fim, era cul tu ral e so bre tu do re gi o nal. Mas o Mi -
nis tro Sér gio Mot ta se de pa rou com a di fi cul da de de
mon tar es sas rá di os e pen sou que se ria ra zoá vel per -
mi tir que hou ves se pa tro cí nio. A mi nha Rá dio Co mu -
ni tá ria de Cam pos po de ria ter um pa tro cí nio da Pre fe -
i tu ra de Cam pos, por exem plo, mas não se ima gi na va, 
na que la épo ca, que a pri me i ra co i sa a ser fe i ta pela
mi nha Rá dio Co mu ni tá ria de Cam pos se ria mon tar
um de par ta men to co mer ci al e, em se gui da, ir ao co -
mér cio lo cal ofe re cer por três o que cus ta trin ta e três
nas ou tras rá di os. Eu não te nho cus tos, não com prei a 
mi nha emis so ra, a mi nha fre qüên cia é pe que na, de
500 me tros de raio, um qui lô me tro de diâ me tro, por -
tan to, se eu co lo car a mi nha rá dio na prin ci pal pra ça
de uma ci da de, cer ta men te vou al can çar, com o meu
si nal, o gran de co mér cio da que la ci da de. Como não
te nho cus to al gum, pos so fa zer uma con cor rên cia
pre da tó ria com os le ga is, es ses que fo ram às li ci ta -
ções e que com pra ram; uma con cor rên cia qua se que
in ven cí vel. Então essa ques tão do pa tro cí nio/ven da
co mer ci al pre o cu pa de ma is o se tor.

Qu an to ao al can ce das trans mis sões, Sr. Pre si -
den te, a idéia era de uma fre qüên cia úni ca de no má -
xi mo 500 me tros, com an te na de 30 me tros, um cone
de um qui lô me tro. Isso não acon te ce; o su je i to au -
men ta. É fá cil au men tar o seu trans mis sor.

Fis ca li za ção. A Ana tel não tem um qua dro de
fis ca li za ção. A Agên cia é no ti fi ca da por al guém que
se sen te pre ju di ca do, faz uma co mu ni ca ção a Po lí cia
Fe de ral, que é o ór gão com pe ten te pela le gis la ção
para fis ca li zar esse tipo de cri me. A Po lí cia Fe de ral
tam bém não tem con di ções. Hoje, cre io que nem é
caso de Po lí cia Fe de ral. É uma in fra ção ni ti da men te
ad mi nis tra ti va, com um com po nen te eco nô mi co. No
caso, o com po nen te eco nô mi co é de di re i to pri va do.
Te nho au to ri za ção ad mi nis tra ti va fe de ral, es tou cri an -
do um pro ble ma para um pri va do.

A lei te ria que ser mu da da e de ve ria ser re ti ra do
do âm bi to da Po lí cia Fe de ral esse tipo de fis ca li za ção.

É ab so lu ta men te re le van te essa idéia do Con -
se lhe i ro de fa zer uma co mis são. Hoje a ra di o di fu são
tem cin co pro ble mas. O prin ci pal de les são as rá di os
cha ma das clan des ti nas. O ou tro pro ble ma são as ta -
xas do ECAD (Escri tó rio Cen tral de Arre ca da ção de
Di re i tos Au to ra is), Sr. Pre si den te. Há um de se jo enor -
me do se tor de ra di o di fu são de se fa zer pre sen te, por -
que, na lei do ECAD, o le gis la dor não foi sá bio, não
de i xou pre sen tes às ses sões do Ecad re pre sen tan tes 
de quem cer ta men te paga os di re i tos au to ra is. Fal ta

uma re pre sen ta ção de al guém li ga do à te le vi são e fal -
ta al guém li ga do às rá di os.

Qu an to à pro pa gan da go ver na men tal, Sr. Pre si -
den te, há uma le gis la ção que diz que a ver ba do Go -
ver no Fe de ral tem que ser re gi o na li za da. Aí, sim, tal -
vez fos se o caso de um tra ba lho do Con se lho para
essa re gi o na li za ção, que é lei, é um de cre to – não te -
nho de me mó ria o seu nú me ro – que diz que a
SECOM (Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al) do Pa -
lá cio do Pla nal to tem que re gi o na li zar mais as ver bas
e aten der às rá di os, so bre tu do àque las do in te ri or, e
tam bém a esse se tor de rá dio co mu ni tá ria.

Fi nal men te, fal ta ao se tor uma li nha de cré di to
es pe cí fi ca para aju dar na re com po si ção dos equi pa -
men tos. Pen so, en tão – fi na li zan do, Sr. Pre si den te – na 
idéia de uma co mis são que ti ves se re pre sen tan tes da
Abert, da Abra tel e de ou tros se to res, para que pu dés -
se mos es tu dar a rá dio co mu ni tá ria não so zi nha, mas
num con tex to de em pre sas pri va das le ga is, aque las
que com pra ram as con ces sões, as rá di os co mu ni tá ri -
as, tam bém com fun da men ta ção le gal, e essa ques tão 
das rá di os cha ma das clan des ti nas, que não po dem fi -
car ao ar re pio da lei, pre ju di can do as rá di os co mu ni tá -
ri as, que as sim se im ple men ta ram, e esse se tor que
está aí, ge ran do em pre gos e pa gan do im pos tos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
con tri bu i ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner. Há
mais al guém que que i ra ma ni fes tar-se so bre este as -
sun to?

Tem a pa la vra a Con se lhe i ra Re gi na Fes ta.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Re pre sen tan -

te da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de
apre sen tar uma po si ção no sen ti do de con cor dar com 
a cri a ção des sa co mis são para es tu dar a ques tão da
rá dio co mu ni tá ria no Bra sil, pro pos ta pelo Con se lhe i -
ro Da ni el Herz. E cre io que de vem ser in cor po ra dos
ou tros gru pos, aqui pre sen tes, nes sa co mis são.

Enten do per fe i ta men te o de ba te que está sen do 
tra va do aqui, no sen ti do de que to dos os gru pos têm
seus in te res ses. Tra go, en tre tan to, um ou tro lado des -
se pro ble ma. O art. 220 da Cons ti tu i ção ga ran te o di -
re i to, a todo bra si le i ro, de se pro nun ci ar, e isso não
tem sido ga ran ti do à so ci e da de ci vil bra si le i ra, por -
quan to a le ga li za ção de tão pou cas emis so ras não
sig ni fi ca isso.

Te nho par ti ci pa do de mu i tas dis cus sões na ci o -
na is e in ter na ci o na is a res pe i to do di re i to à co mu ni ca -
ção, o Bra sil tem as si na do con ven ções a esse res pe i -
to, e pen so que esse é um tema que tem sido tra ta do
com uma cer ta le ve za.
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Pos so per fe i ta men te en ten der os in te res ses
aqui ma ni fes ta dos, to dos são pro ce den tes: o in te res -
se dos em pre sá ri os, o do lu cro, o in te res se le gal. Ago -
ra, pen sar que este País é fe i to de me i os, de leis, de
or ça men tos, sem in clu ir pes so as, não é uma de ci são
to tal. Tevê co mu ni tá ria, rá dio co mu ni tá ria, me i os de
co mu ni ca ção, tevê di gi tal, di gi ta li za ção são pro ces -
sos que di zem res pe i to a pes so as di fe ren tes na so ci -
e da de, que não po dem ser tra ta das ape nas do pon to
de vis ta da tec no lo gia ou do in te res se uni ver sa lis ta
kan ti a no, em que as di ver si da des não apa re cem.
Peço que seja cri a da esta co mis são, da qual eu gos -
ta ria de par ti ci par e tra zer um de ba te não-uni ver sa lis -
ta, mas que con tem plas se di ver si da des e di fe ren ças.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção da Con se lhe i ra Re gi na Fes ta.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Pa u li to.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio)  – Su -
gi ro, Sr. Pre si den te, que nes sa dis cus são tam bém se
in clua a SET, para nos dar o su por te téc ni co, já que o
uso do es pec tro ele tro mag né ti co é um as sun to emi -
nen te men te téc ni co.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Há mais al -
guém que que i ra se ma ni fes tar? (Pa u sa.)

Con se lhe i ro Ge ral do, usa rei a téc ni ca que ve -
nho ado tan do: ga ran ti rei a pa la vra a to dos. Toda vez
que al guém que não te nha se ma ni fes ta do pe dir a pa -
la vra, vou dar pre fe rên cia. V. Sª já se pro nun ci ou e vai
se ma ni fes tar a se guir.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten -
court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al)  – Sr. Pre si den te, apre sen to um pon to ape -
nas para es cla re cer e con tri bu ir para a dis cus são:
nes te mo men to, es ta mos dis cu tin do a di gi ta li za ção
da te le vi são e do rá dio. Para se rem di gi ta li za das, tan -
to a te le vi são como o rá dio vão ocu par ou tro es pec tro. 
Por exem plo, um ca nal de te le vi são que hoje está no
ar de ve rá ter um se gun do ca nal para trans mi tir o di gi -
tal, as sim como o rá dio, de pen den do do mo de lo que
for ado ta do. Cada nova emis so ra de te le vi são que en -
trar no ar sig ni fi ca rá duas: a que está en tran do no ar e
a fu tu ra di gi tal que ela terá que ocu par. Ou seja, para
cada nova ou tor ga, não se es ta rá dan do ape nas um
ca nal de te le vi são, mas dois.

Se isso for fe i to de ma ne i ra mal es tu da da e mal
pla ne ja da, como mu i tas ve zes as ações po lí ti cas in -

du zem, po de rá ha ver pro ble mas se ri ís si mos na tran -
si ção para a di gi ta li za ção e pro vo car um atra so ou até
uma im pos si bi li da de, em al gu mas re giões, de as
emis so ras de rá dio e te le vi são se trans for ma rem em
di gi tal, pre ju di can do a so ci e da de.

É pre ci so que te nha mos em men te que cada
nova emis so ra de te le vi são que en tra no ar hoje está
ocu pan do dois ca na is, as sim como o rá dio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra 
dos San tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo)  – Obri ga do, Sr. Pre si den te. Pedi a pa la -
vra, pela se gun da vez, ape nas para tran qüi li zar V. Sª
Não que re mos, até sob pena de pre ju di car o pró prio
Con se lho, cri ar ne nhum con ten ci o so com o Con gres -
so ou qual quer ór gão de ins tân cia ju rí di ca. Para ilus -
trar o que apre sen ta mos, está em car taz um fil me bra -
si le i ro que abor da a ques tão da rá dio co mu ni tá ria, em 
Mi nas Ge ra is, cha ma da “Rá dio Fa ve la”, que é ou não
uma obra-pri ma. Falo isso por que há mu i tos crí ti cos
de ci ne ma no Bra sil, prin ci pal men te para fa lar con tra.
No fil me, que é mu i to in te res san te, está re la ta do o pa -
pel de uma rá dio co mu ni tá ria.

Qu an do, no fi nal da nos sa pri me i ra fala, dis se -
mos “nós, em nome da TV Co mu ni tá ria do Rio e da
nos sa en ti da de, de sa pro va mos”, re fe ria-me jus ta -
men te aqui lo com o que nos so Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner con cor dou: a con se qüên cia, a for ma de agir,
es pe ci fi can do “pri são”.

Gos ta ría mos de re dis cu tir isso den tro des se
gru po, do qual eu tam bém que ro par ti ci par, por que te -
mos que ter al ter na ti vas. Como mu i to bem apre sen -
tou a ques tão o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner, tal vez
não seja ide al re sol ver com pri são.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti  Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Com a pa -
la vra a Con se lhe i ra Assun ção Her nan des.

A SRA. ASSUNÇÃO HERNANDES MORAES
DE ANDRADE (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  –
Mes mo como su plen te, cre io que pos so usar a pa la -
vra. Após todo o de ba te que ou vi mos, bas tan te es cla -
re ce dor, gos ta ria de apre sen tar mi nha pre o cu pa ção
com re la ção a al gu mas ques tões, en tre elas a da rá -
dio co mu ni tá ria e a da di gi ta li za ção.

A po si ção da en ti da de que re pre sen to e com
quem tra ba lho é de mu i ta pre o cu pa ção, no sen ti do de 
que a so ci e da de ci vil bra si le i ra seja mais pre sen te, e

Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18433

OUTUBRO 2002620    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



não ape nas ob je to da co mu ni ca ção no Bra sil. A con -
cen tra ção, tan to da te le vi são quan to da rá dio, no Bra -
sil, é mu i to sen ti da, já que o Bra sil é um país con ti nen -
tal que tem uma di ver si da de cul tu ral como pou quís si -
mos pa í ses têm e uma ri que za com a qual pode con -
tar, não obs tan te a po bre za, a mi sé ria e a ex clu são
que to dos já co nhe ce mos aqui. No en tan to, todo o
pro ce di men to de con ces sões, ao se per mi tir a exis -
tên cia da co mu ni ca ção, tem tido um ca rá ter al ta men -
te con cen tra dor.

Gos ta ria de aqui de i xar mi nha pre o cu pa ção e
mi nha po si ção de que avan ça mos na de mo cra cia, o
que me pa re ce uma gran de con quis ta da qual nin -
guém quer abrir mão. A co mu ni ca ção tem de se guir
tam bém esse ca mi nho. Esses dois gru pos es tão tra -
ba lhan do, e acre di to que tam bém o da re gi o na li za -
ção, o qual tem esse ca rá ter pre vis to na Cons ti tu i ção
há 13 anos, ape sar de até hoje não ter mos con se gui -
do im ple men tá-lo.

Prin ci pal men te quan to à ques tão do iso la men to
e da fal ta de ca nal de apre sen ta ção do au di o vi su al in -
de pen den te no Bra sil, po de mos di zer que te mos pou -
quís si mas te le vi sões. Se es ses a se rem con ce di dos
fo rem dois, ain da será mu i to pou co, mes mo por que
um de les é qua se ma jo ri tá rio no País. Um país con ti -
nen tal como este, com mi lhões e mi lhões de bra si le i -
ros de clas ses so ci a is tão di fe ren tes, com ques tões
cul tu ra is tão di ver sas e ri cas, ain da é mu i to pou co re -
pre sen ta do. A nos sa po si ção, a nos sa ba ta lha é para
que seja mais e mais pre sen te a ima gem di ver si fi ca da 
do Bra sil. E isso, obri ga to ri a men te, tem de ser mos -
tra do na te le vi são.

Te mos só 1.650 sa las de ci ne ma para cer ca de
6 mil mu ni cí pi os no Bra sil, nas qua is ve mos, de sa í da, 
a ex clu são au to má ti ca da po pu la ção bra si le i ra. Isso
sem con si de rar que elas se des ti nam, ba si ca men te, à 
clas se “A”, que pode pa gar R$8,00, R$9,00, R$10,00, 
R$12,00 pelo in gres so. Na ver da de, o ve í cu lo que
mais che ga, de mo cra ti ca men te, aos la res bra si le i ros,
a te le vi são aber ta, não tem exi bi do um pro du to au di o -
vi su al in de pen den te bra si le i ro.

Por tan to, po de ría mos di zer, sem ris co de dú vi -
da, que te mos cin co olha res que vêem o nos so Bra sil
con ti nen tal. É nes se pon to tam bém que re i te ro o nos -
so in te res se de que a pre sen ça di ver si fi ca da, a pre -
sen ça re gi o nal, a pre sen ça de olha res in de pen den tes 
que en ri que çam a for ma de ver, de dis cu tir e de apre -
sen tar o País se jam de fato pon tos im por tan tes na
atu a ção des te Con se lho. Essa é uma pre o cu pa ção
que sin to em boa par te dos con se lhe i ros, in clu in do a
Pre si dên cia.

Gos ta ria de re i te rar o in te res se de que es ses
as sun tos se jam dis cu ti dos com a vi são da des con -
cen tra ção. A co mu ni ca ção no Bra sil é ab so lu ta men te
con cen tra da, e há ain da um es pa ço enor me a ser re -
pre sen ta do e a ser in tro du zi do para que pos sa mos,
re al men te, ter uma de mo cra cia só li da no País.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lho
agra de ce o bri lho in ten so da par ti ci pa ção da Con se -
lhe i ra Assun ção Her nan des Mo ra es de Andra de.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Kos -
lowsky Herz.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  –
Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas de res sal tar o en ten -
di men to que fun da men tou a pro po si ção da cri a ção de 
uma co mis são ini ci al men te de qua tro mem bros. A
exis tên cia de co mis sões ou gru pos de tra ba lho como
sub di vi sões do Con se lho não deve, de ma ne i ra al gu -
ma, to lher ou ser en ca ra da como pos si bi li da de de
res tri ção ou con di ci o na men to para o exa me no mé ri to 
de to das as po si ções que o Con se lho vier a to mar do
pa pel que cabe ao Ple no.

A idéia des sas co mis sões ou gru pos de tra ba lho
é agi li zar me di das, ini ci a ti vas, es pe ci fi ca ção do de ba te,
en fim, num sen ti do po lí ti co, mas prin ci pal men te ope ra -
ci o nal, para agi li zar a atu a ção do Con se lho. Evi den te -
men te, é no Ple no do Con se lho que se deve pro ce der
a um exa us ti vo de ba te de mé ri to. Esse é o lu gar em
que as de ci sões do Con se lho se rão to ma das.

Por isso, a pro po si ção ini ci al de ha ver qua tro
mem bros vi sa va, so bre tu do, à ope ra ci o na li za ção do
le van ta men to des ses ele men tos e ar gu men tos. A in -
cor po ra ção de dois ou even tu al men te de até mais
con se lhe i ros, am pli an do-se o nú me ro de se to res en -
vol vi dos no de ba te, num tra ba lho ain da pre li mi nar ao
tra ta men to da ma té ria no Ple no, só en ri que ce o seu
de sen vol vi men to.

Então, com esse co men tá rio, que ro di zer que,
na pro pos ta de exis tên cia de qua tro mem bros na
com po si ção ini ci al, não ha via ne nhu ma res tri ção à
par ti ci pa ção de qual quer ou tro con se lhe i ro ou se tor
que que i ra se fa zer re pre sen tar.

Em se gun do lu gar, gos ta ria de in for mar que
faço par te do Con se lho De li be ra ti vo da Fun da ção
Cul tu ral Pi ra ti ni, ór gão de re pre sen ta ção da so ci e da -
de pe ran te a or ga ni za ção das emis so ras edu ca ti -
vo-cul tu ra is do Go ver no do Esta do do Rio Gran de do
Sul. Esse ór gão de re pre sen ta ção da so ci e da de abor -
dou o pro ble ma da con ce i tu a ção dos sis te mas “pri va -
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do”, “pú bli co” e “es ta tal”, pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe -
de ral, em seu art. 223, que até hoje não me re ceu es -
pe ci fi ca ção ne nhu ma, numa to tal omis são do Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções. Nem nos an te pro je tos da le -
gis la ção que ela bo rou, em suas vá ri as ver sões, es pe -
ci al men te na dé ca da de 90, o Mi nis té rio pre o cu -
pou-se em sis te ma ti zar for mu la ção nes se sen ti do.

Esta mos con clu in do uma po si ção do Con se lho
nes se sen ti do. Ain da du ran te esta se ma na, o Con se -
lho De li be ra ti vo da Fun da ção Cul tu ral Pi ra ti ni en ca mi -
nha rá a este Con se lho al gu mas pon de ra ções, uma
base de ar gu men ta ção que pro cu ra avan çar na es pe -
ci fi ca ção des ses con ce i tos de “pri va do”, “pú bli co” e
“es ta tal”. Re fi ro-me a essa con tri bu i ção do Con se lho,
por que, tal qual for mu la do por essa abor da gem, te ría -
mos con di ção de in se rir a ra di o di fu são co mu ni tá ria no 
con ce i to de sis te ma pú bli co– não da for ma como ar -
gu men ta rei aqui, mas da for ma como está fun da men -
ta da. Isso pos si bi li ta ria uma ade qua da es pe ci fi ca ção
de “fun ção so ci al”, da sua am pli tu de e de seus li mi tes, 
em com pa ra ção com a es pe ci fi ca ção de am pli tu des e 
li mi tes tam bém da ra di o di fu são pri va da co mer ci al.

Gos ta ria de in for mar que, nos pró xi mos dias,
en ca mi nha re mos essa con tri bu i ção, que es pe ra mos
pos sa aju dar no equa ci o na men to con ce i tu al des sa
ques tão, da qual se po de rão re ti rar des do bra men tos
im por tan tes para se pen sar a ra di o di fu são co mu ni tá -
ria no con tex to da ra di o di fu são, tal qual a ra di o di fu são 
pri va da co mer ci al tam bém deve ser pen sa da.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Alguém
mais de se ja usar da pa la vra so bre esse as sun to?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  – Sim, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Con ce do a
pa la vra ao Sr. Ro ber to Wag ner.

Esse é um as sun to que pre o cu pa a to dos nós.
Qu an do es ti ve com o Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Ju -
a rez Mar ti nho Qu a dros do Nas ci men to, ob ti ve de S.
Exa a in for ma ção de que o Mi nis té rio está pre pa ra do
para dar, em mé dia, mil ou tor gas de rá dio co mu ni tá ri -
as por ano. Há oito mil pe di dos pen den tes de apre ci a -
ção. A Lei nº 9.612/98 de ter mi na que, a cada três
anos, deve ha ver a re no va ção des sas con ces sões, no 
pa rá gra fo úni co do art. 6º:

“A ou tor ga terá va li da de de três anos,
per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is 
dis po si ções le ga is vi gen tes.”

O ce ná rio, por tan to, é aque le em que o Mi nis té -
rio está apa re lha do a dar mil con ces sões, sem con si -
de rar o exa me das re no va ções das ou tor gas. Então,
algo está er ra do. Va mos re to mar o que dis se mos na
úl ti ma re u nião: ou está er ra da a Lei ou está er ra da a
es tru tu ra de ge ren ci a men to des sas ou tor gas.

A Lei não é má; é bem pen sa da. Não está nela
nada que pro í ba a de le ga ção do exa me do de fe ri -
men to das ou tor gas aos ór gãos es ta du a is: os Den tel.
Igno ro o que se pas sa, pois o Mi nis té rio não con se -
gue en con trar uma ma ne i ra de su pe rar es ses gar ga -
los. Isso blo que ia uma re fle xão mais am pla so bre o
pró prio sen ti do do rá dio no Bra sil.

O Bra sil tem um pro ble ma bá si co, pre men te e
ma i or que to dos os ou tros: tra ba lho, ocu pa ção e ren -
da. Nas ba ses atu a is, es tão aber tas as por tas para
que o Go ver no dê a con ces são de um ne gó cio que
pode se re a li zar sem um úni co em pre ga do. O fe nô -
me no mais mar can te da ex pan são das rá di os na mi -
nha re gião, que é o Nor des te, é o fato de as rá di os
ofe re ce rem em pre go zero. Uma en ti da de, uma em -
pre sa pri va da com em pre go zero é pro ble ma dela.
Mas um país que pre ci sa ofe re cer al ter na ti vas de em -
pre go e ren da para a sua po pu la ção, não sei se tem o
di re i to de dar uma pa ten te que per mi te ao pro pri e tá rio 
ter uma em pre sa sem ne nhum em pre ga do. Tra ta-se
de uma au to ri za ção pú bli ca! Nada se pa gou por boa
par te das que aqui es tão. E re cen te a re mu ne ra ção
pe las con ces sões. Não há se quer a con tra par ti da de
um úni co em pre go.

Por ou tro lado, es sas rá di os de em pre go zero
fun ci o nam com ca de a do. Co lo ca-se o dis que te com
os anún ci os, e o dono vai para casa es pe rar o fa tu ra -
men to  – mes mo pou co  – no fi nal do mês. Ama nhã,
se for pre ci so anun ci ar uma va ci na ção, uma mis sa, a
mor te de al guém ou um fato im por tan te, não exis te
um ve í cu lo. Há uma gran de mas sa de mu ni cí pi os sem 
di men são para ter um jor nal. Nes ses mu ni cí pi os, o
ins tru men to de co mu ni ca ção é a rá dio. E não exis te
se quer lo cu tor para anun ci ar que o ci da dão mor reu,
ou que ha ve rá va ci na ção na ci da de, ou que al guém
ca sou, ou que será re a li za do um con cur so pú bli co.
Não há nada! Será que esse é o mo de lo de co mu ni ca -
ção que se quer para o País? Sem um em pre go e com 
zero de com pro mis so para com a re gião?

A lei diz que é pre ci so ha ver com pro mis so com a 
re gi o na li za ção da pro gra ma ção. O mí ni mo de re gi o -
na li za ção da pro gra ma ção é anun ci ar que, por exem -
plo, mor reu a pro fes so ra e es tão to dos con vi da dos
para o en ter ro. Exis te uma rá dio no lu gar e não se
pode di vul gar essa no tí cia!
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Ve jam bem: eu dis se, quan do che guei aqui, que
es ta va sem cer te za ne nhu ma. Estou ape nas re fle tin -
do o que te nho ou vi do das pes so as. Em al guns ca sos  
– que ro con fes sar aos Srs. Con se lhe i ros – fico mu i to
im pres si o na do com o que te nho ou vi do.

Não ig no ro a exis tên cia de rá di os pi ra tas. So bre
elas, a mão pe sa da da lei deve ser se ve ra. É pre ci so
com pre en der que há uma dis tin ção en tre rá di os pi ra -
tas e rá di os co mu ni tá ri as. Há um gran de vo lu me de
rá di os que es tão fun ci o nan do por que o Esta do não
con se gue res pon der à de man da so ci al. Uma rá dio
que en tra na fila ago ra vai ter de fe ri do o seu pe di do
da qui a 10, 12 ou 13 anos. É da na tu re za hu ma na que
se po nha a rá dio no ar; é um pou co a re vol ta dos fa tos
con tra os có di gos. Então, se há um se tor que pre ci sa
pa rar para re fle tir, com mais tran qüi li da de, so bre o
que está acon te cen do é esse. E in con ce bí vel um se -
tor na ci o nal que seja tão mal ge ri do como esse! E
pre ci so en con trar res pos tas. Estou ex pon do um pou -
co do que co lhi nas mi nhas an dan ças. Esse é um se -
tor em que a ges tão pú bli ca é las ti má vel. Pre ci sa mos
en con trar ca mi nhos. Asso cio-me a to dos os es for ços
no sen ti do de que pos sa mos con tri bu ir para uma mu -
dan ça qua li ta ti va.

Não te nho ne nhu ma sim pa tia pela idéia de que
o Con se lho pos sa ar ti cu lar co mis sões que re pre sen -
tem se to res es pe cí fi cos. Se ti ver que ser as sim, pen -
so que os se to res de vem ar ti cu lar-se en tre si para
bus car in te ra ção com os ór gãos pú bli cos que qui se -
rem. Esta mos im plan tan do um ór gão que que re mos
ver fun ci o nan do; um ór gão no qual boa par te des ses
se to res já es tão re pre sen ta dos. Se nos in cli nar mos
por re u niões do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
com o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e a Ana tel, ma ni -
fes to mi nha ade são ab so lu ta. Não pen so que o Con -
se lho deva ser um ins tru men to que agen de re u niões
en tre ór gãos pul ve ri za dos. Já te mos mu i tos as sun tos
para nos pre o cu par e não vejo ne nhu ma ra zão que
nos leve a fa zer ges tões para essa re u nião.

De for ma que con sul to se os se nho res con si -
de ram im por tan te que o Con se lho, como en ti da de,
se re la ci o ne com a Ana tel e com o Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções na bus ca de so lu ção para es ses as -
sun tos  – o Con se lho, não as en ti da des iso la da -
men te con si de ra das.

Assim, peço per mis são aos se nho res para pôr
em vo ta ção, pri me i ro, a tese de que o Con se lho bus -
ca ria in te ra ção com o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e
a Ana tel para for mar uma co mis são que es tu das se
mais a fun do esse pro ble ma. Qu e ro di zer que isso
vem ao en con tro da me lhor téc ni ca le gis la ti va. Faço
par te de uma co mis são na Itá lia, uma fun da ção cha -

ma da Fon da zi o ne Gi or gio Cini e, a úl ti ma vez em que
es ti ve lá, re a li zou-se uma pro pos ta de lei de con do mí -
ni os e in cor po ra ções. Quem faz o pri me i ro pro je to de
lei é uma en ti da de de so ci e da de ci vil, que en tre ga ao
Con gres so Na ci o nal para dis cu ti-lo, já es tan do a mi -
nu ta do pro je to pron ta.

Qu an do o Con gres so ame ri ca no quis fa zer a re -
for ma da sua lei de im pren sa, o seu Li beI Re form Act,
en co men dou a ver são ini ci al ao Annen berg Insti tu te,
pro va vel men te, o ór gão mais avan ça do em es tu do de
jor na lis mo nos Esta dos Uni dos. Esse Insti tu to ofe re -
ceu o pro je to que está sen do dis cu ti do no Con gres so
ame ri ca no.

A idéia de que o Con se lho pos sa se re u nir com
o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e a Ana tel, even tu al -
men te com o Mi nis té rio da Jus ti ça, no sen ti do de re -
fle tir so bre um mo de lo e ela bo rar uma nova pro pos ta,
está bem na li nha do que há de mais mo der no do pon -
to de vis ta de téc ni ca le gis la ti va.

Vou co lher vo tos para essa pro pos ta. Não es -
tou me re fe rin do ain da aos no mes que vão com por
essa co mis são, por que só o fa rei se a co mis são for 
apro va da.

Como vota o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Enca mi -
nha rei a ma té ria de acor do com o Con se lhe i ro Da ni el, 
por uma co mis são do Con se lho.

O Con se lhe i ro Da ni el, pru den te men te, pon de -
rou que, nes sa Co mis são do Con se lho, se ria in te res -
san te que es ti ves sem pre sen tes os Pre si den tes da
Abert e da Abra tel.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Per doe-me.
Não se tra ta dis so. Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner, não
es tou dis cu tin do ain da os no mes que com po rão essa
co mis são.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  – Estou ten -
tan do re cu pe rar o es pí ri to da in di ca ção do Con se lhe i -
ro Da ni el Herz.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Sr. Con se -
lhe i ro, há di fi cul da des. Este Con se lho está co me çan -
do ago ra.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sim, Sr.
Pre si den te. Mas tra ta-se de uma in di ca ção de um
Con se lhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Será um
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Con se lho que se en ten de rá com en ti da des  – que já
es tão aqui re pre sen ta das  – no sen ti do de que se co -
mu ni quem...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  – Sr. Pre si -
den te, cre io que se ria de mo crá ti co que V. Sª aguar -
das se a ma ni fes ta ção dos Con se lhe i ros. Foi um Con -
se lhe i ro que apre sen tou essa in di ca ção e com quem,
por aca so, con cor do. Enca mi nhan do o que vou vo tar,
a idéia do Con se lhe i ro Da ni el me pa re ce mu i to in te -
res san te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Não me es -
tou fa zen do en ten der. Não vejo ne nhu ma di fi cul da de
em cons ti tu ir essa co mis são. Entre tan to, não será
uma co mis são do Con se lho. É o que que ro di zer. No
con jun to de nos sos es for ços, pre ci sa mos ana li sar se
ain da agre ga ría mos o es for ço de ar ti cu lar com um
con jun to gran de de en ti da des para uma re u nião da
qual o Con se lho não es ta rá fa zen do par te. O Con se -
lho in clu si ve pode en trar nes sa ma té ria adi an te, mas,
num pri me i ro mo men to, se são as en ti da des que se
re la ci o na rão, não é o Con se lho. Era essa a mi nha ma -
ni fes ta ção.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para um es cla re ci -
men to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho)  – Con ce do a V. Sª a pa la vra.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  –
Ao ci tar mos os se to res  – mais es pe ci fi ca men te en ti -
da des que re pre sen tam es ses se to res na qua li da de
de re pre sen tan tes que há no Con se lho –, não es tá va -
mos fa lan do do en vol vi men to di re i to e ins ti tu ci o nal
das en ti da des. V. Sª fez um re pa ro com toda a ra zão.
Pre ci sa mos pen sar o Con se lho como uma re pre sen -
ta ção do con jun to da so ci e da de. Por tan to, não são as
en ti da des que es ta rão fa lan do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Exa -
ta men te.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  –
Então o re pa ro é pro ce den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Sr. Con se -
lhe i ro, é exa ta men te esta a ma té ria. Inclu si ve, se pas -
sar mos por esse pri me i ro pon to, os re pre sen tan tes
do Con se lho de vem ser os mais plu ra is pos sí ve is.

Gos ta ria, an te ri or men te, de de fi nir com o Con -
se lho se se tra ta de uma par ti ci pa ção do Con se lho ou
das en ti da des. Tal vez seja me lhor es cla re cer essa si -
tu a ção. Enca mi nho des sa ma ne i ra.

De se jo sa ber se a par ti ci pa ção é do Con se lho
ou das en ti da des.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  –
Do Con se lho. A pro po si ção nun ca foi en vol ver di re ta e 
so men te as en ti da des.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – A par ti ci -
pa ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner e de V. Sª foi
im por tan te no sen ti do de re di re ci o nar o en ca mi nha -
men to da vo ta ção. Nes sa nova li nha, se ria uma co -
mis são do Con se lho ou das en ti da des?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO
(Re pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  – Do
Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho)  – Do Con se lho.

Como essa co mis são do Con se lho será cons ti -
tu í da? Em re la ção a esse pon to, es tou in te i ra men te
de acor do que será o mais plu ral pos sí vel. Ze la rei por
este Con se lho. Já é mu i to di fí cil co me çar do zero.

Quem de se ja rá par ti ci par da co mis são?
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -

sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  –
Ini ci al men te, pro pu se mos que os par ti ci pan tes se jam
os Con se lhe i ros que têm re pre sen ta ção nos se to res
so ci a is: Con se lhe i ros Pa u li to, Ro ber to Wag ner, Fran -
cis co Pe re i ra da Sil va e Da ni el Kos lowsky Herz.

Su ges tões de agre ga ção: Con se lhe i ra Re gi na
Dal va Fes ta e ha via al guém da SET.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – A SET está 
re pre sen ta da no Con se lho?

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  – Sim.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio)  –
Sim, pelo Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Mas onde
ele está? Apro ve i tan do a sua au sên cia, va mos no -
meá-lo à re ve lia  – seis mem bros  – para in te grar a
Co mis são do Con se lho. Esta mos bem pos tos nes sa
ques tão.

Antes de fa zer as co mu ni ca ções fi na is, de cla ro
aos Srs. Con se lhe i ros que é ina de qua do en cer rar mos 
a re u nião sem ou vir a voz do Con se lhe i ro Fran cis co
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Pe re i ra da Sil va, can di da to a De pu ta do, e do jor na lis -
ta Alber to Di nes, can di da to a san to.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Fran cis co
Pe re i ra da Sil va. Ou V. Sª con si de ra que sua voz é pri -
vi lé gio dos bra si li en ses?

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas) 
– Estou ca la do, mas per ma ne ço aten to, acom pa -
nhan do os tra ba lhos. Inclu í do na co mis são, tra ba lha -
rei e con vo ca rei mais pes so as, já que o su plen te tem
ago ra a opor tu ni da de de par ti ci par com a voz. Já
anun ci ei que con vo ca rei o Sr. Orlan do José Fer re i ra
Gu i lhon para es tar co nos co.

Para fa zer o meu co mer ci al, eu, Chi co Pe re i ra,
in for mo que sou can di da to a De pu ta do Dis tri tal em
Bra sí lia. Por isso, tra zer o Sr. Orlan do José Fer re i ra
Gu i lhon  – meu su plen te  – tam bém é uma tá ti ca.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Con se lhe i -
ro Jor ge da Cu nha Lima, que re mos ter o pra zer de
ouvi-lo.

O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil)  – Sr. Pre si den te, tra go os cum -
pri men tos da ABEPEC  – Asso ci a ção Bra si le i ra de
Emis so ras Pú bli cas, Edu ca ti vas e Cul tu ra is –, que, no 
16º Encon tro, re a li za do na Ba hia, nes te fim de se ma -
na, se con gra tu la com o Pais pela cons ti tu i ção des te
Con se lho, que es pe ra mos des de que a Cons ti tu i ção
Fe de ral foi pro cla ma da e que, fi nal men te, tem seu es -
pa ço.

Apro ve i tan do a exis tên cia do Con se lho, a una ni -
mi da de dos re pre sen tan tes e pre si den tes das te le vi -
sões pú bli cas, não pos so de i xar de me re fe rir à ace fa -
lia le gis la ti va com re la ção à te le vi são edu ca ti va e pú -
bli ca do Bra sil.

Sr. Pre si den te, V. Sª co nhe ce  – como to dos os
pre sen tes  – a se qüên cia de có di gos e leis que fo ram
es ta be le ci das sem mo di fi car di re ta men te es ses ins ti -
tu tos le ga is e que de i xa ram a te le vi são pú bli ca e edu -
ca ti va des te País num vá cuo le gis la ti vo in con ce bí vel.

Por tan to, os re fe ri dos re pre sen tan tes e pre si -
den tes das te le vi sões pú bli cas apro ve i tam a exis tên -
cia des te Con se lho para en vi ar um ofí cio a V. Sª (Ane -
xo VIII), di zen do com sim pli ci da de que, no que con -
cer ne às te le vi sões edu ca ti vas, há uma pos si bi li da de
de le gis la ção con ten do três ou qua tro ar ti gos sin ge los 
que co lo ca ri am or dem nes sa ques tão que nun ca se
de se jou or ga ni zar nes te País. Não in te res sa va à di ta -
du ra co lo car a vi a bi li da de de te le vi são edu ca ti va e pú -
bli ca. De po is, por des le i xo, não in te res sou tam bém
aos go ver nos su ces si vos a re gu la men ta ção da te le vi -

são pú bli ca nes te País em to dos os seus as pec tos
edu ca ti vos e cul tu ra is.

So bre o as sun to que está sen do hoje um de ba te 
uni ver sal da ma i or im por tân cia, o go ver no fran cês se
dá ao luxo de pri va ti zar a te le vi são pú bli ca e edu ca ti -
va da Fran ça sem ce ri mô nia, ape nas res pal da do pe -
las ele i ções pre si den ci a is. Pre ci sa mos que este ris co
não ocor ra no Bra sil: a te le vi são pú bli ca ser um jo gue -
te da in com pre en são e da au sên cia de le gis la ção.

Nes se sen ti do, que ro sa ber o que faço em re la -
ção a essa de ter mi na ção da una ni mi da de dos pre si -
den tes de te le vi sões pú bli cas, que foi en ca mi nhar a V. 
Sª uma pro pos ta para que este Con se lho ten te ela bo -
rar, me lhor do que esta, uma le gis la ção es pe ci fi ca
para as te le vi sões edu ca ti vas. Se es pe rar mos uma lei 
ge ral de co mu ni ca ção ele trô ni ca de mas sa, atra ves -
sa re mos mais um mi lê nio sem que isso acon te ça ou
que acon te ça fa vo ra vel men te.

Então, pe di mos uma le gis la ção es pe cí fi ca, por -
que é o se tor mais pre ju di ca do, já que a te le vi são co -
mer ci al no Bra sil está so be ja men te le gis la da. Para a
nos sa, há uma au sên cia de le gis la ção.

Então, gos ta ria de sa ber se en ca mi nho este pe -
di do a V. Sª para que to dos dis cu tam e se che gue a
uma con clu são. A von ta de das te le vi sões pú bli cas é
essa.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho. Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – Agra de ço a
par ti ci pa ção, com o bri lho ha bi tu al, do Con se lhe i ro
Jor ge da Cu nha Lima.

A ques tão das te le vi sões edu ca ti vas está nos
jor na is. Tal vez ne nhu ma ma té ria te nha sa í do tan to
nos jor na is quan to esta. Qu a se to dos os dias. Nós va -
mos fa zer um es tu do sé rio so bre esta ques tão das te -
le vi sões edu ca ti vas. Há, en tre tan to, um gar ga lo na
ins ti tu ci o na li za ção do nos so Con se lho. Va mos ca mi -
nhar para dois mo de los que são qua li ta ti va men te di -
fe ren tes. É di fí cil sa ber, hoje, o que se re mos ama nhã.
Lem bro-me de Orwell: “quem con tro la o fu tu ro con tro -
la o pre sen te; quem con tro la o pas sa do con tro la o fu -
tu ro.” Esse pas sa do, nós não con tro la mos. Esta mos
ca mi nhan do para ter um con jun to de téc ni cos qua li fi -
ca dos no Con se lho para pro por ao Con gres so Na ci o -
nal as le gis la ções. Apre sen ta re mos o pro je to de lei, e
o Con gres so Na ci o nal fará os ajus tes po lí ti cos e ins ti -
tu ci o na is que en ten der ca bí ve is, isso a par tir de um
pro je to que já re ce beu, que foi ma tu ra do e bem re di gi -
do. Esse é um ca mi nho. Ou tro ca mi nho é não ter mos
essa es tru tu ra de as ses so ria le gis la ti va e in di car ao
Con gres so Na ci o nal os te mas das le gis la ções a se -
rem tra ta dos. Esta mos no co me ço da ca mi nha da, e
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ain da não está cla ro, para mim, qual dos dois mo de -
los va mos se guir. Este ór gão, como está sen do cri a do 
no Bra sil, não exis te no mun do. Va mos fazê-lo. Eu
sem pre dis se que, se ti ver mos de er rar, va mos er rar
com as nos sas pró pri as idéi as. Te re mos de co ser com 
as nos sas li nhas.

Encar re go V. Sª de fa zer um es tu do so bre esta
pro pos ta e um de ta lha men to mais con sis ten te e apre -
sen tar ao Con se lho, na pró xi ma re u nião, uma pro pos -
ta so bre esta ma té ria.

O SR. JORGE DA CUNHA LIMA  (Re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil.)  – Agra de ço a opor tu ni da de e
per gun to se, para fa ci li tar o de ba te da pró xi ma re u -
nião, a Se cre ta ria po de ria dis tri bu ir có pia des te ofí cio, 
por que to dos es ta rão mais ou me nos den tro do pen -
sa men to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – A Se cre ta -
ria as sim re me te rá para to dos. Agra de ço a par ti ci pa -
ção de V. Sª, que não es te ve pre sen te nas pri me i ras
re u niões e ou vi rá ago ra, de viva voz, o nos so em pe -
nho para que o su plen te par ti ci pe de to das as re u -
niões. A úni ca li mi ta ção será no mo men to de vo tar, o
que nem faz di fe ren ça, por que te mos vo ta do sem pre
por con sen so. Vos sa Se nho ria, por fa vor, não de i xe
de abri lhan tar as re u niões do Con se lho.

O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil.)  – Sr. Pre si den te, con fes so 
uma ig no rân cia acer ca do Re gi men to. Eu acre di ta va 
que os su plen tes não po di am com pa re cer, a não ser 
subs ti tu in do o ti tu lar. So men te ago ra fi quei sa ben do
des ta pos si bi li da de.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – A fa lha
foi nos sa. Todo co me ço é di fí cil, Con se lhe i ro. Há te -
le fo nes re si den ci a is de mem bros que só ago ra eu
te nho. Há um Con se lhe i ro com quem se quer con se -
gui fa lar.

Infor mo a V. Sª que a nos sa po si ção é de con -
si de rar bem-vin dos os con se lhe i ros su plen tes e ga -
ran tir-lhes par ti ci pa ção am pla nas re so lu ções do
Con se lho. Ape nas, na hora de vo tar, se es ti ver pre -
sen te o con se lhe i ro ti tu lar, o su plen te não vota.

O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil.)  – Bem-vin dos, vi rão.

Peço li cen ça ao Pre si den te para me re ti rar,
pois te nho uma re u nião ain da hoje à no i te e pre ci so
to mar um avião da qui a pou co.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – Lem bro

epi só dio de Sér gio Bu ar que de Ho lan da com um
mo to ris ta de táxi. Ele che ga com o far dão, e o mo to -
ris ta de táxi faz a per gun ta: “Sois rei?” Ele diz: “Não,
va mos em bo ra, que es tou atra sa do.” O mo to ris ta diz: 
“Dou tor, fi que tran qüi lo, por que sem o se nhor ne -
nhu ma re u nião co me ça aqui no País.” Então, fi que
tran qüi lo, por que, sem o se nhor, esse avião não de -
co la.

Ago ra, que re mos ou vir a voz in can des cen te e
ju ve nil do mes tre Alber to Di nes.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil)  – Sr. Pre si den te, agra de ço a pre o cu pa -
ção e o con vi te, mas o meu si lên cio  – e não omis são 
– deve-se a uma ra zão téc ni ca. Estou gri pa do há
quin ze dias e te nho de me pou par. Não te nho mais
ida de, como os de ma is con se lhe i ros, para co me ter
abu sos.

Qu e ro apro ve i tar a opor tu ni da de para ofe re cer
uma re fle xão. Eu já vi nha me ma ni fes tan do des de a
ins ta la ção, in clu si ve por es cri to, so bre a exis tên cia de
uma con tra di ção, de um pa ra do xo. Este Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al, que re pre sen ta uma sé rie de
ins ti tu i ções li ga das à ati vi da de de co mu ni ca ção, é o
ór gão me nos co mu ni ca do que co nhe ço. A so ci e da de
não o co nhe ce, não sabe que foi ins ta la do, a co me çar
pelo dia se guin te ao da sua ins ta la ção, em que ape -
nas um jor nal, o Cor re io Bra zi li en se, da im pren sa lo -
cal, dig nou-se a re pro du zir a ce ri mô nia de ins ta la ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – V. Sª me
con ce de um bre ve apar te?

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil)  – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – A im -
pren sa per nam bu ca na no ti ci ou a ins ta la ção com
enor me es tar da lha ço. A Assem bléia Le gis la ti va emi -
tiu voto de apla u so, as sim como a Câ ma ra Mu ni ci pal 
de Re ci fe. Não te nho cul pa se vo cês, de São Pa u lo,
vi vem em lu ga res me nos de sen vol vi dos. (Ri sos). Em 
Per nam bu co, o des ta que foi am plo.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil)  – Fe i ta a res sal va e o pe di do de des cul -
pas, a ex ce ção está re gis tra da. Tra ta-se ape nas de
uma ques tão de cons ciên cia in di vi du al dos Srs. Con -
se lhe i ros, so bre tu do da que les que es tão li ga dos aos
me i os de co mu ni ca ção de mas sa. O se gre do e o su -
ces so des te Con se lho, que, como dis se V. Sª, tal vez
seja úni co no mun do, está se tor nar re le van te e ter
uma ex po si ção pú bli ca. Embo ra não seja um ór gão
exe cu ti vo, ape nas con sul ti vo, pre ci sa ser co nhe ci do.
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Ape lo aos Srs. Con se lhe i ros que te nham co ne -
xões, de for ma di re ta ou in di re ta, com os me i os de co -
mu ni ca ção de mas sa no sen ti do de que as nos sas re -
u niões, as nos sas ati vi da des se jam mi ni ma men te di -
vul ga das, para que a so ci e da de pos sa se sen tir re -
pre sen ta da. Apro ve i to, pois, a opor tu ni da de para ofe -
re cer aos de ma is mem bros essa re fle xão.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – A ob ser va -
ção do Di nes é ab so lu ta men te pro ce den te. Eu pró prio 
já sen ti ne ces si da de de ter uma es tru tu ra nes te Con -
se lho. A as ses so ria não pode ser me lhor, nada nos
fal tou, mas é pre ci so um com ple men to, uma as ses so -
ria de im pren sa. Isso deve ser cu i da do. O co me ço é
sem pre com pli ca do, mas te mos um cer to per dão.

ITEM 1

Au diên cia com os Mi nis tros de Esta do da Jus ti -
ça e das Co mu ni ca ções e com os Se na do res
Ante ro Paes de Bar ros e Artur da Tá vo la

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – Infor mo
aos Srs. Con se lhe i ros que a au diên cia pú bli ca que
se ria re a li za da com o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, 
o Mi nis té rio da Jus ti ça e os Se na do res Ante ro Paes
de Bar ros e Artur da Tá vo la fica trans fe ri da para ou -
tu bro, que é o mês mais pró prio.

Lem bro aos Srs. Con se lhe i ros que ain da não
en tre ga ram suas fo to gra fi as e re su mo bi o grá fi co que
o fa çam. Eu pró prio já en tre guei. Há ou tros em pi o res
con di ções, não fa rão tão feio.

Drª Már cia, V. Sª fica en car re ga da de, pos te ri or -
men te, com gen tis te le fo ne mas, fax ou e-mail, co brar
de cada um. O li vro é mu i to útil, até quan do cada um
dos se nho res de se ja rem fa lar com ou tro.

Con ce do a pa la vra à Con se lhe i ra Be re ni ce.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES

BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas)  – Sr. Pre si den te, aguar da va por esta
opor tu ni da de. Per ce bo que ca mi nha mos para o fim, e
V. Sª no va men te abor dou o tema da au diên cia, que
está li ga do ao que de se jo di zer. Peço des cul pas por
in ter rom per. Na re a li da de, gos ta ria ape nas de pres tar
uma in for ma ção não ape nas ao Con se lho como um
todo, como aos meus com pa nhe i ros Con se lhe i ros da
co mis são que vai ana li sar e ela bo rar o pa re cer a ser
sub me ti do ao Con se lho, a pro pó si to da re gi o na li za -
ção da pro gra ma ção, en fim, da re gu la men ta ção do
art. 221 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tal vez da ela bo ra ção 

de um pró prio subs ti tu ti vo ao pro je to da De pu ta da
Jan di ra Feg ha li.

Por ser obri ga da a fi car afas ta da du ran te quin ze
dias, o vo lu me de ta re fas au men tou após meu re tor -
no, o que im pe diu que eu me ar ti cu las se com os con -
se lhe i ros que par ti ci pam co mi go des sa ta re fa. Por ou -
tro lado, bus can do não atra sar tan to essa obri ga ção e 
com pro mis so, te nho pro cu ra do ou vir e de ba ter com
pes so as que fa zem pro du ção in de pen den te de au di o -
vi su al nos Esta dos e nas re giões. le nho le va do a es -
sas pes so as não ape nas os en ten di men tos co lo ca -
dos na au diên cia pú bli ca re a li za da em ju nho des te
ano no Se na do Fe de ral, mas as pre o cu pa ções re la ti -
vas à for ma de re gi o na li za ção  – não a re gi o na li za ção
ge o grá fi ca –, e tan tas ou tras ques tões le van ta das.

Ain da na se ma na pas sa da, par ti ci pa mos do Fó rum 
Au di o vi su al da Fe de ra ção da Indús tria do Rio de Ja ne i ro, 
com pos to pelo Sin di ca to Na ci o nal da Indús tria de Ci ne -
ma, pela Asso ci a ção dos Pro du to res Inde pen den tes de
Te le vi são e uma sé rie de ou tras en ti da des que acom pa -
nham nos so tra ba lho  – por mais que não seja di vul ga do,
as pes so as têm co nhe ci men to – com gran de ex pec ta ti -
va. Esta mos nos ar ti cu lan do no sen ti do de que tais ques -
tões se jam apro fun da das den tro des sas en ti da des e que 
re tor nem a nós os po si ci o na men tos que le va re mos ao
con jun to da Co mis são.

Ha ve rá tam bém uma re u nião na pró xi ma se ma -
na em São Pa u lo com um gran de nú me ro de en ti da -
des e de pro du to res in de pen den tes da re gião Su do -
es te. Já ti ve mos a opor tu ni da de de nos re u nir no Fes -
ti val de Gra ma do com os re a li za do res da re gião Sul, e 
ain da pre ten de mos le var o tema até o Nor des te.
Então, po de re mos nos sen tar com nos sos com pa -
nhe i ros e co lo car com cla re za e le gi ti mi da de a nos sa
po si ção em re la ção à ques tão.

Por tan to, gos ta ria ape nas de in for mar que o tra -
ba lho está an dan do, não no rit mo que gos ta ría mos,
mas está an dan do.

Obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – Com a
pa la vra o Con se lhe i ro Da ni el Herz.

O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Re pre -
sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas.)  – 
Antes de o Pre si den te apre sen tar as suas pa la vras
fi na is, eu gos ta ria ape nas de fa zer um ape lo aos
con se lhe i ros que in te gram as co mis sões para que
não se dis per sem após a re u nião, a fim de que pos -
sa mos agen dar as ati vi da des das co mis sões nas
pró xi mas se ma nas.
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O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.) – Não nos
dis per sa re mos.

Lem bro aos se nho res que de vem tra zer a foto e
o cur rí cu lo. Lem bro tam bém que, por fa vor, ha ven do
ma té ria que de se jem ver in clu í da na Ordem do Dia,
nos fa çam che gar com an te ce dên cia ma i or do que os
oito dias pro to co la res para a con vo ca ção da Ordem
do Dia.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Fran cis co Pe re i ra
da Sil va.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas) 
– A pro pó si to de tan ta in sis tên cia com re la ção à foto,
gos ta ria que a nos sa Se cre ta ria, se pos sí vel, co mu ni -
cas se quem ver da de i ra men te ain da está fal tan do en -
tre gar, por que já es tou te men do que a mi nha te nha
de sa pa re ci do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho  – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  – Esse é um
gol pe sór di do (riso). Fui o pri me i ro a en tre gar.

Qu e ro lem brar aos Srs. Con se lhe i ros que a pró -
xi ma re u nião não será na pri me i ra se gun da-fe i ra,
como de há bi to, mas no dia 14 de ou tu bro. De ci di mos
na pri me i ra re u nião que ha ve ria a ex ce ção do mês de
ou tu bro, de vi do às ele i ções.

DOCUMENTOS PERTINENTES À 4ª REUNIÃO
DO CONSELHO DE COMUNICACÃO SOCIAL

ANEXO I

OF. SF Nº 928/2002

Bra sí lia, 12 de agos to de 2002

Ilmº Sr.
Con se lhe i ro José Pa u lo Ca val can ti Fi lho
Pre si den te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,

Re por tan do-me ao Re que ri men to CCS nº 1, de
2002 (Ofi cio CCS nº 1, de 2002, de 26/6/2002, na ori -
gem), co mu ni co a V. Sª, e, por seu alto in ter mé dio, ao
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que a Mesa do Se -
na do Fe de ral, em re u nião re a li za da em 6 de agos to
cor ren te, apro vou, nos ter mos do art. 3º da Lei nº
8.389, de 30 de de zem bro de 1991, o Re gi men to Inter -
no des se Co le gi a do, con for me Pa re cer, Ato da Mesa e
Ata da Re u nião em ane xo, que fo ram pu bli ca dos no
Diá rio do Se na do Fe de ral de 8 do cor ren te. – Cor di al -
men te, Se na dor RAMEZ TEBET – Pre si den te do Se -
na do Fe de ral.

ANEXO II

OF. SF Nº 929/2002

Bra sí lia, 12 de agos to de 2002

Ilmº Sr.
Con se lhe i ro José Pa u lo Ca val can ti Fi lho
Pre si den te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Sª, e, por seu alto in ter mé dio, ao

Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que a Mesa do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 2º da Lei nº 8.389,
de 30 de de zem bro de 1991, em sua 132 Re u nião, re -
a li za da em 6 do cor ren te, re sol veu for mu lar, a esse
Co le gi a do, a se guin te con sul ta, con for me có pia da
res pec ti va Ata em ane xo:

“Con si de ran do os avan ços tec no ló gi cos de in -
for ma ções na área de co mu ni ca ção so ci al com o ad -
ven to da di gi ta li za ção, a que, cer ta men te, o Bra sil terá 
que se in te grar, so li ci ta mos po si ção des se Con se lho
so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor  Ra mez Te bet – Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

Ata da 13ª Re u nião da Mesa do Se na do Fe -
de ral, re a li za da em 6 de agos to de 2002

Aos seis dias do mês de agos to de dois mil e
dois, às onze ho ras, na sala de au to ri da des do Ga bi -
ne te da Pre si dên cia, re ú ne-se a Mesa do Se na do Fe -
de ral, com a pre sen ça dos Se nho res Se na do res Ra -
mez Te bet, Pre si den te; Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te; Anto nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si den te;
Car los Wil son, 1º Se cre tá rio; Ante ro Paes de Bar ros,
2º Se cre tá rio; Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio; e
Ro nal do Cu nha Lima, 3º Se cre tá rio. Ha ven do nú me ro 
le gal, o Se nhor Pre si den te de cla ra aber ta a re u nião,
anun ci an do os as sun tos cons tan tes da pa u ta. Item 1:
Re que ri men tos nºs 407 a 409 e 421, de 2002, de au -
to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do in for -
ma ções, res pec ti va men te, aos Mi nis tros de Esta do
da Edu ca ção, da Sa ú de, do De sen vol vi men to Agrá rio
e da Jus ti ça. O Se nhor Pre si den te co mu ni ca que dis -
tri bu iu an te ri or men te os re que ri men tos ao Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti para re la tar, a quem con ce de a
pa la vra. O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti apre sen ta
os seus re la tó ri os que con clu em fa vo ra vel men te aos
re que ri men tos. Sub me ti dos à dis cus são e vo ta ção,
são os re la tó ri os apro va dos pela una ni mi da de dos
pre sen tes. A Se cre ta ria-Ge ral da Mesa. Item 2: Re -
que ri men tos nºs 443 e 444, de 2002, de au to ria do
Se na dor Fran cis co Escór cio, so li ci tan do in for ma ções, 
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res pec ti va men te, aos Mi nis tros de Esta do da Fa zen -
da, por in ter mé dio da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os (CVM), e da Jus ti ça, por in ter mé dio do Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE); e 446,
de 2002, de au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, 
so li ci tan do in for ma ções, ao Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça. O Se nhor Pre si den te co mu ni ca que dis tri bu iu
an te ri or men te os re que ri men tos ao Se na dor Car los
Wil son para re la tar, a quem con ce de a pa la vra. O Se -
na dor Car los Wil son apre sen ta os seus re la tó ri os que 
con clu em fa vo ra vel men te aos re que ri men tos. À Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa. Item 3: Re que ri men to nº 1, de 
2002, de au to ria do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al, que “Sub me te à apro va ção da Mesa do Se na do
Fe de ral o Re gi men to Inter no do Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al, apro va do em sua 2ª Re u nião, re a li za -
da em 26 de ju nho de 2002.” O Se nhor Pre si den te co -
mu ni ca que dis tri bu iu an te ri or men te o re que ri men to
ao Se na dor Edi son Lo bão para re la tar, a que con ce de 
a pa la vra. O Se na dor Edi son Lo bão apre sen ta o seu
re la tó rio que con clui fa vo ra vel men te ao re que ri men to, 
nos ter mos do se guin te: ‘Ato nº 2, de 2002, da Mesa
do Se na do Fe de ral. Apro va o Re gi men to Inter no do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, com emen das aos 
arts. 33 e 36, li mi tan do sua vi gên cia à du ra ção do
man da to dos atu a is Con se lhe i ros. O SENADO
FEDERAL, no uso da com pe tên cia que lhe con fe re o
art. 3º da Lei nº 3.389, de 1991, e em con for mi da de
com o art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral, re sol ve: Art.
1º Fica apro va do o Re gi men to Inter no do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al, com as se guin tes emen das:
“Art. 33. Pa rá gra fo úni co. O pro je to de fi ni ti vo men ci o -
na do no ca put de ve rá ser apro va do an tes do tér mi no
do man da to dos atu a is con se lhe i ros.” (NR) “Art. 36.
Este Re gi men to Inter no vi go ra rá a par tir de sua apro -
va ção pela Mesa do Se na do Fe de ral, até o tér mi no do 
man da to dos atu a is Con se lhe i ros.” (NR.) Art. 2º Este
Ato en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.” Sub -
me ti do à dis cus são e vo ta ção, é o re la tó rio apro va do
pela una ni mi da de dos pre sen tes. À Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa, para as pro vi dên ci as le ga is. Pros se guin do
os tra ba lhos, a Mesa, nos ter mos do art. 20 da Lei nº
8.389, de 30 de de zem bro de 1991, re sol ve for mu lar a 
se guin te con sul ta ao Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al: “Co mu ni co a V. Exª e, por seu in ter mé dio, ao
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que a Mesa do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 2º da Lei nº 8.389,
de 30 de de zem bro de 1991, em re u nião re a li za da
hoje, de ci diu so li ci tar a este Con se lho o se guin te:
“Con si de ran do os avan ços tec no ló gi cos de in for ma -
ções na área de co mu ni ca ção so ci al com o ad ven to
da di gi ta li za ção a que, cer ta men te, o Bra sil terá que

se in te grar, so li ci ta mos po si ção des se Con se lho so -
bre o as sun to.” Em se gui da, o Se nhor Pre si den te sus -
pen de a re u nião, às onze ho ras e vin te mi nu tos, ao
tem po em que de ter mi na que eu (Ra i mun do Car re i ro
Sil va), Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, la vre a pre sen te
Ata. Re a ber ta a re u nião, a Ata é lida pelo Se nhor Pri -
me i ro-Se cre tá rio e apro va da pe los Se na do res pre -
sen tes. Nada mais ha ven do a tra tar, o Se nhor Pre si -
den te, às onze ho ras e trin ta mi nu tos, de cla ra en cer -
ra da a re u nião e as si na a pre sen te Ata. Sala de Re u -
niões, em 6 de agos to de 2002. – Se na dor Ra mez Te -
bet, Pre si den te.

ANEXO III

Associação Brasileira de Imprensa

Rua Ara ú jo Por to Ale gre, 71  – Cas te lo  – Rio de Ja -
ne i ro  – RJ. CEP.: 20030-0 10 
Tels.: (21) 2292-9202/2282-1292 Fax.: (21) 2262-3893
http://www.abi.org.br e-mail.: di re to ria@abi.org.br
Rio de Ja ne i ro, 19 de agos to de 2002.

Ao
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
A/C. Dr. José Pa u lo Ca val can ti

Se nhor Pre si den te:
A Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa, atra vés

da sua Co mis são de Sin di cân cia e do seu De par ta -
men to de Impren sa Co mu ni tá ria, tem pro cu ra do ori -
en tar as pes so as que se aven tu ram a co lo car em cir -
cu la ção Jor na is Alter na ti vos/Co mu ni tá ri os da im por -
tân cia de le ga li za ção des ses ve í cu los. E se pre pa ra
para atu ar tam bém jun to àque les que se in te res sam
pe las Rá di os e TVs Co mu ni tá ri as.

A ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al pas sa a se cons ti tu ir, para nós, em um im por tan te
ór gão de con sul ta no em ba sa men to des te ser vi ço
que a ABI vem pres tan do, ini ci al men te, na ci da de e
no Esta do do Rio de Ja ne i ro. A pro pos ta é con tri bu ir
para que seja dis ci pli na do e pre ser va do esse mer ca -
do de tra ba lho dos jor na lis tas, am pli an do aos pou cos
essa ta re fa aos de ma is es ta dos da Fe de ra ção.

A par tir da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral 
de 1988 mu i ta gen te tem se va li do do seu Ca pí tu lo V
(os seus Arti gos 220 a 224 tra tam da Co mu ni ca ção
So ci al) para se jul gar com os mes mos di re i tos dos jor -
na lis tas nas suas múl ti plas  – to das li ga das a for ma -
ção de opi nião  – fun ções de edi ção.

Com a de ci são da Ju í za Car la Ris ter, Ju í za
subs ti tu ta da 162 Vara Cí vel da Jus ti ça Fe de ral de
São Pa u lo, con ce den do li mi nar per mi tin do o aces so à 
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pro fis são de Jor na lis ta sem for ma ção su pe ri or, a con -
fu são tem sido ma i or ain da.

O Arti go 220 (“A ma ni fes ta ção do pen sa men to,
a cri a ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer
for ma, pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual quer
res tri ção, ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção’)
(Gri fo da ABI) é o que tem ge ra do a in ter pre ta ção
equi vo ca da e pro vo ca do o caos na fun ção so ci al e po -
lí ti ca do jor na lis mo.

Di an te dos inú me ros jor na is e “Jor na lis tas que
em fun ção des ta dis tor ção, co me ça ram a sur gir de re -
pen te, o que fez a ABI, atra vés de sua Co mis são de
Sin di cân cia e do seu De par ta men to de Impren sa Co -
mu ni tá ria?

Deu iní cio à pro mo ção de uma sé rie de se mi ná -
ri os, em sua sede e em al guns mu ni cí pi os flu mi nen -
ses, aler tan do para o pro ble ma e cha man do a aten -
ção para os se guin tes pon tos:

a) Que o pa rá gra fo 1º do Arti go 220 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral de 1988 é ta xa ti vo ao afir mar:

‘Ne nhu ma lei con te rá dis po si ti vo que pos sa
cons ti tu ir em ba ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção
jor na lís ti ca em qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção ob -
ser va do o dis pos to nos in ci sos IV, V, X, XIII e XIV do
Arti go 5º; (Gri fo da ABI);

b) Que o in ci so XIII, aci ma alu di do, não de i xa
mar gem a ou tra in ter pre ta ção pela sua cla re za ao
res sal tar: “E li vre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofí -
cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi ca ções pro fis si o -
na is que a lei es ta be le cer (Gri fo da ABI).

As qua li fi ca ções pro fis si o na is no caso dos Jor -
na lis tas  – está cla ro  – são aque las de fi ni das no De -
cre to-Lei 972/69 (17.10.1969) apri mo ra das pelo De -
cre to 83.284 (13.03.1979).

Que o in ci so XIV do Arti go 5º da Car ta Mag na
de 1988 ob ser va que “Ë as se gu ra do a to dos o aces so 
à in for ma ção e res guar da do o si gi lo da fon te quan do
ne ces sá rio ao exer cí cio pro fis si o nal. (Gri fo da ABI).

O si gi lo da fon te  – sa be mos  – é ga ran ti do por
lei so men te a jor na lis tas, as se gu ran do o seu di re i to
de aces so a to das as fon tes para me lhor in for mar à
opi nião pú bli ca.

São aber ra ções fla gran tes.
Jor na is, re vis tas e ou tras pu bli ca ções mul ti pli -

cam-se por todo o país sem que se jam aten di das as
exi gên ci as mais ele men ta res como o Re gis tro do Tí -
tu lo da. pu bli ca ção no INPI e Re gis tro do Jor nal/Re -
vis ta no Car tó rio Ci vil das Pes so as Ju rí di cas, e a in di -
ca ção do nome e Re gis tro Pro fis si o nal do Jor na lis ta
que exer ce rá as fun ções de Edi tor.

Igno ram-se as exi gên ci as da Lei 6015
(31.12.1973), des cum pre-se o De cre to 83.284
(13.03.19T9), bur la-se o De cre to 53.263 (13.12.1963) e
mu i to me nos res pe i ta-se a Lei de Impren sa (Nº 5.250,
de 09.02.1967). Esta úl ti ma ain da con tém al guns res -
quís ci os de au to ri ta ris mo; mas é a que te mos, por con ta
da len ti dão do par la men to em apro var a nova Lei de
Impren sa tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal.

Nos sa luta tem sido em de fe sa do mer ca do de
tra ba lho e na pre ser va ção da dig ni da de pro fis si o nal
dos jor na lis tas.

O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al sur ge, ago -
ra, após tan tos anos de es pe ra, como a nos sa es pe -
ran ça ma i or de sua atu a ção, tam bém, no or de na men -
to do Jor na lis mo Alter na ti vo/Co mu ni tá rio que sa be -
mos ser um for te ins tru men to no pro ces so de de mo -
cra ti za ção da in for ma ção.

A Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa, atra vés
de sua Co mis são de Sin di cân cia e o seu De par ta -
men to de Impren sa Co mu ni tá ria, es pe ra con tar mu i to
com os es cla re ci men tos de V.Sª. e dos de ma is res pe i -
tá ve is Con se lhe i ros.

Cer tos de sua aten ção e no aguar do de uma
res pos ta, fir ma mo-nos

Aten ci o sa men te – Car los Arthur Pi tom be i ra,
Se cre tá rio.

ANEXO IV

Con gres so Na ci o nal
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al

OF. CCS Nº 7/2002

Bra sí lia, 9 de agos to de 2002

Exmº Sr.
Mi nis tro Nel son Jo bim
Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
NESTA

Se nhor Pre si den te,
O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, ór gão au xi li -

ar do Con gres so Na ci o nal (art. 224 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral), em sua ter ce i ra re u nião re gu lar, re a li za da no úl ti -
mo dia 5 de agos to, por una ni mi da de, de ci diu vir à pre -
sen ça des se res pe i ta do Tri bu nal, para ex por suas pre o -
cu pa ções re la ti va men te a dis po si ção da Re so lu ção do
TSE nº 20.988, de 21 de fe ve re i ro de 2002.

Agiu bem esse Egré gio Tri bu nal ao exi gir que
emis so ras de rá dio e te le vi são man te nham po si ção
isen ta no cur so das cam pa nhas, sem o que res ta ria
ma cu la da a pró pria le gi ti mi da de do pro ces so ele i to -

Outubro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18443

OUTUBRO 2002630    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ral. Ra zão por que re pre sen ta a re fe ri da Re so lu ção
do TSE um es for ço de mé ri to nes te sen ti do.

Ocor re que a re da ção do art. 19, III, da su pra men -
ci o na da Re so lu ção, se im pe de às emis so ras fa vo re cer
can di da tos, par ti dos ou co li ga ções, tam bém im pe de
que a so ci e da de ci vil pos sa se ex pres sar, li vre men te,
em re la ção a es ses can di da tos. E essa ho mo ge ne i za -
ção, se gun do en ten de o Con se lho, tam bém po de ria
ma cu lar a le gi ti mi da de do pro ces so ele i to ral.

Em ra zão do ex pos to, re quer do Tri bu nal uma
re fle xão no sen ti do de con ci li ar es ses in te res ses, pre -
fe ren te men te, ain da no atu al pro ces so ele i to ral, ga -
ran tin do isen ção e plu ra lis mo nos no ti ciá ri os da rá dio
e te le vi são, mas tam bém ga ran tin do o di re i to à opi -
nião  – e, em es sên cia, a pró pria De mo cra cia.

Res pe i to sa men te – Con se lhe i ro Jose Pa u lo
Ca val can ti Fi lho, Pre si den te.

ANEXO V

Gru po de Empre sas de
Ante nis tas do Rio de Ja ne i ro

Ca i xa Pos tal: 70552  – Ta qua ra  – RJ.
Cep: 22741 -970. co le ti vas@ig.com.br

Ve nho atra vés des ta, co mu ni car-lhe que tra ba -
lha mos com an te nas co le ti vas co mu ni tá ri as de si na is
aber to no ar e na pa ra bó li ca, nas co mu ni da des ca ren -
tes (fa ve las) do Rio de ja ne i ro, atu a mos nes te tipo de
ser vi ço an tes da lei de tv a cabo, o seja com an ti ga
DISTV, hoje o DTVA o qual o PL4904/2001 se tra ta.

Esta mos pro cu ran do vá ri os ca mi nhos como uma
par ce ria com a ou tor ga da Net Rio, uma vez que esta
mes ma con ces si o ná ria vi a bi li zou com ou tra em pre sa
mul ti na ci o nal, Tv Roc na co mu ni da de da Ro ci nha, e em 
Pe tró po lis a fir ma ou tor ga da (Rca Com pany) fez par ce -
ria com o gru po de an te nis tas lo ca is vi a bi li zan do as sim,
a ofi ci a li za ção dos sis te mas de an te nas co le ti vas.

Con ta mos com seu apo io, fa vor abrir os ar qui -
vos ane xa dos obri ga do Gi o van der. (OBS)

Aproximadamente 100 mil (cem mil) famílias
estão sendo beneficiadas com os nossos serviços. (a
onde está a nos sa cons ti tu i ção, que da di re i to a to dos
o aces so a co mu ni ca ção) GEAIRJ.

(Tex tos en ca mi nha dos jun ta men te com o Ofí cio)

AS COMUNIDADES CARENTES (FAVELAS)
DO RIO DE JANEIRO AGRADECEM 

O PROJETO DE LEI. 4904/2001

O Pro je to de Lei Nº 4904/2001, tra ta-se um sis -
te ma de an te nas co le ti vas, ou seja: Á dis tri bu i ção de
Tv via cabo, ape nas de si na is aber to,não co di fi ca dos

das emis so ras Bra si le i ras de te le vi são no ar, ou da
pa ra bó li ca.

O qual irá be ne fi ci ar apro xi ma da men te 100.000
(cem mil) mo ra do res, de co mu ni da des ca ren tes (fa ve -
las) que já dis põem des se tra ba lho. E com pre ços mó -
di cos po de mos aten der as co mu ni da des de ba i xa
ren da (fa ve las), ten do em vis ta que os pre ços co bra -
dos pe las gran des ope ra do ras de Tv por as si na tu ra,
fo gem até mes mo ao po der de aqui si ção da clas se
mé dia alta.

Te mos no Rio um gru po de an te nis tas e de se ja -
mos le ga li zar os nos sos sis te mas nas co mu ni da des
ca ren tes (fa ve las) do Rio de Ja ne i ro aju dan do as sim
a re sol ver par te do pro ble ma da “ex clu são di gi tal”.

Te mos ex pe riên cia nes te tipo de pres ta ção de
ser vi ço, pois atu a mos des de 1988, tra ba lha mos de
for ma atu an te, cor po a cor po com o usuá rio, sa be mos 
quan to e como eles po dem pa gar, bem quan tos nas
men sa li da des como taxa de ins ta la ção de pon tos adi -
ci o na is. Insta la mos gra tu i ta men te sem ne nhum ônus
pos te ri or as as so ci a ções de mo ra do res, DPOS (de -
par ta men to de po li cia os ten si vo), cre ches pú bli cas e
es co las pú bli cas, tais como vi a bi li za mos des con tos
es pe ci a is para de fi ci en tes fí si cos.

O tra ba lho que fa ze mos em cer tas co mu ni da -
des ca ren tes, con si de ra das mais vi o len tas, do mi na -
das in clu si ve pelo trá fi co de dro gas, caiu vi si vel men te
o con su mo de en tor pe cen tes de cri an ças e ado les -
cen tes do lo cal no pas sar dos anos, pois as mes mas
não mais fi cam nas ruas e vi e las das fa ve las a mer cê
dos tra fi can tes, pois hoje tem te le vi são com qua li da de 
de ima gem para as sis tir.

Obri ga do e que deus nos aben çoe.
Fale co nos co. Co le ti vas@ig.com.br: te le com@bol.

com.br

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE LEI Nº 4.904, DE 2001

Cria o ser vi ço de Dis tri bu i ção de Si -
na is de IV Aber ta  – DIVA.

Au tor:De pu ta do Sal va dor Zim bal di
Re la tor:De pu ta do Si las Câ ma ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei nº 4.904, de 2001, do De pu ta do 
Sal va dor Zim bal di, cria o Ser vi ço de Dis tri bu i ção de
Si na is de IV Aber ta  – DIVA, des ti na do a dis tri bu ir, via
cabo, sem ex clu si vi da de, os si na is das emis so ras
bra si le i ras de te le vi são aber ta.
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O au tor lem bra que ha via o Ser vi ço de Dis tri bu i -
ção de Si na is de IV por Me i os Fí si cos  – DISTV, re gu -
la do pela Por ta ria nº 250, de 13 de de zem bro de
1989.

Com a cri a ção do Ser vi ço de IV a Cabo, pela Lei
nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, o DISTV foi des con -
ti nu a do, con for me pre vê o ar ti go 42 da que la lei e as
em pre sas que o ex plo ra vam pu de ram se trans for mar
em ope ra do ras do Ser vi ço de IV a Cabo.

Ocor re que o Ser vi ço de IV a Cabo exi ge uma es -
tru tu ra ma i or e mais com ple xa e mu i tos ope ra do res do
DISTV não ti ve ram con di ções de ple i te ar a pas sa gem
para o novo ser vi ço e ti ve ram can ce la das suas ou tor -
gas, de acor do com o § 3º do ar ti go 42 da ci ta da lei.

Em sua ma i o ria são pe que nos ope ra do res, co -
nhe ci dos no mer ca do como “an te nis tas”, que pres tam 
um ser vi ço bas tan te sim ples: cap tam o si nal das
emis so ras de IV aber ta e o dis tri bu em via cabo a as si -
nan tes da lo ca li da de, co bran do para isto um pre ço
mó di co, bas tan te in fe ri or ao das te le vi sões por as si -
na tu ra.

O ser vi ço é pres ta do em áre as onde a te le vi são
aber ta é cap ta da de fi ci en te men te, como em áre as de
“som bra” ca u sa das por mor ros. Aten de, nor mal men -
te, a po pu la ção de ba i xa ren da, para a qual é cara a
men sa li da de das te le vi sões por as si na tu ra.

No pra zo re gu la men tar não fo ram apre sen ta das 
emen das ao pro je to.

II  – Voto do Re la tor

O ser vi ço que o pro je to re gu la é, exa ta men te, o
dos an te nis tas, qual seja a dis tri bu i ção via cabo ape -
nas de si na is das emis so ras bra si le i ras de te le vi são
aber ta.

Obvi a men te o ser vi ço só terá cli en te la em áre as 
onde o si nal das te le vi sões aber tas é cap ta do de fi ci -
en te men te, pois é di fí cil ima gi nar que al guém pa gue
pelo si nal se este es ti ver dis po ní vel, com boa qua li da -
de, cap ta do pela an te na do apa re lho de te le vi são co -
mum.

Para as emis so ras de te le vi são aber ta não há
pre ju í zo. Pelo con trá rio, te rão van ta gens, já que a me -
lhor dis tri bu i ção de seus si na is au men ta rá a sua au -
diên cia.

De qual quer for ma, a re ce i ta dos ope ra do res do
DIVA virá do cli en te fi nal que cap ta o si nal de IV e não
da re ce i ta pu bli ci tá ria da emis so ra de IV aber ta, e
esta re ce i ta de pu bli ci da de ten de rá a cres cer em face
do au men to da au diên cia.

Lem bre-se, ain da, que o pro je to im pe de que a
pres ta do ra de DIVA te nha qual quer par ti ci pa ção dos

ope ra do res de ser vi ços de te le vi são por as si na tu ra,
bem como de pres ta do ras de ser vi ços de te le co mu ni -
ca ções e de ra di o di fu são, con for me está es ta be le ci do 
em seu ar ti go 3º.

Há que con si de rar, ain da, que mu i tos dos ope -
ra do res do an ti go DISTV não pu de ram se trans fe rir
para o Ser vi ço de IV a Cabo e ope ram pre ca ri a men te, 
mu i tos sus ten ta dos por me di das ju di ci a is. O pro je to
de lei, se apro va do, re gu la ri za rá a sua si tu a ção, con -
for me pre vê o seu ar ti go 5º Tra ta-se de em pre sas de
pe que no por te, que não ca u sa rão mu dan ças per cep -
tí ve is no mer ca do, mas que ge ram ren da e em pre gos, 
como bem apon tou o ilus tre au tor.

Por es tes mo ti vos nos so voto é pela apro va ção
do Pro je to de Lei nº 4.904, de 2001.

Sala da Co mis são,  em     de     de 2001 – De pu -
ta do Si las Câ ma ra, Re la tor.

ANEXO VI

Ro te i ro de Tra ba lho da Co mis são
de Tec no lo gia Di gi tal

1) Ela bo ra ção de um re la to so bre a evo lu ção
dos es tu dos e de ba tes de sen vol vi dos so bre a in tro -
du ção da tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção so ci al
ele trô ni ca no Bra sil.

2) Lis ta gem de fon tes es sen ci a is e sub si diá ri as
para o de ba te da in tro du ção da tec no lo gia di gi tal na
co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca no Bra sil.

3) Aná li se de toda a do cu men ta ção (pro nun ci a -
men tos, pro je tos, au diên ci as, etc.) pro du zi da no Con -
gres so Na ci o nal so bre o as sun to.

4) Re a li za ção, pela Co mis são, de au diên ci as
pú bli cas com os re pre sen tan tes dos qua tro pa drões
tec no ló gi cos (ATSC, DVB, ISDB e DMB), in da gan do
so bre os ar gu men tos que es tes têm a apre sen tar so -
bre a con ve niên cia de ado ção do seu pa drão no país.

5) Ma pe a men to e iden ti fi ca ção das po si ções até 
ago ra as su mi das pe las prin ci pa is ins ti tu i ções es ta ta -
is, em pre sa ri a is e da so ci e da de ci vil so bre o as sun to:
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, Ana tel, Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res, Mi nis té rio da Fa zen da, Mi nis té rio do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Mi nis té rio da
Cul tu ra, Se cre ta ria de Assun tos Estra té gi cos, Esco la
Su pe ri or de Gu er ra, Abert, Abra tel, UniTV, Abta, Ele -
tros, Abi nee, SEI, Fe naj, Fi tert, Ane a te (e Sin di ca tos
de Artis tas), Stic, Sin di ci ne, en tre ou tros.

6) Re a li za ção, pela Co mis são, de au diên cia pú -
bli ca com os re pre sen tan tes do La bo ra tó rio de Sis te -
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mas Inte grá ve is (LSI) da Esco la Po li téc ni ca da USP,
que vem de sen vol ven do pes qui sas so bre TV Di gi tal.

7) Ela bo ra ção de um ro te i ro de in da ga ções e
pes qui sas a se rem de sen vol vi das pela Co mis são ou
por es pe ci a lis tas, pes qui sa do res ou ins ti tu i ções con -
vi da das que se dis po nham a con tri bu ir com a Co mis -
são e o Con se lho.

8) Ela bo ra ção de uma lis ta de pon tos de con -
sen so as su mi dos pelo Con se lho que ex pres sem o
acú mu lo do de ba te de sen vol vi do e que cons ti tu am
pro pos tas de di re tri zes ou ele men tos ba li za do res das
de fi ni ções a se rem ado ta das na im ple men ta ção da
tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca.

9) Di vul ga ção am pla de con vi te para uma re u -
nião da Co mis são com re pre sen tan tes de uni ver si da -
des e das en ti da des aca dê mi cas da área das Co mu -
ni ca ções (Inter com, Com pós, UCBC, etc.) que se dis -
po nham a par ti ci par de tra ba lhos no au xí lio ao Con -
se lho e in di quem es pe ci a lis tas ou pes qui sa do res que
te nham tra ba lhos de sen vol vi dos, es te jam com pes -
qui sas em de sen vol vi men to ou se dis po nham a ado -
tar pa u tas de tra ba lho apre sen ta das pelo Con se lho.

10) Aber tu ra de es pa ço, na pá gi na do Con se -
lho na lnter net, para que en ti da des ou ci da dãos em
ge ral apre sen tem pro pos tas ou se ma ni fes tem so bre 
o tema da di gi ta li za ção, como sub sí dio para as po si -
ções do Con se lho.

11) De sig na ção de uma equi pe de se cre ta ria do
Con se lho para apo i ar es sas ati vi da des.

12) De sen vol vi men to das ati vi da des aci ma re fe -
ri das até o fi nal da se gun da quin ze na de ou tu bro des -
te ano e de fi ni ção de uma po si ção do Con se lho a ser
apre sen ta da ao Con gres so, mais es pe ci fi ca men te à
Mesa do Se na do, até o iní cio de no vem bro.

ANEXO VII

Empre sas que já Re ce be ram Au to ri za ção
da Ana tel para Exe cu tar o Ser vi ço de

 Co mu ni ca ção Mul ti mi dia  – SCM

 – TCO/S/A
 – Blue Sky Co mu ni ca ções Ltda.
 – Tran sit do Bra sil Ltda.
 – Ga lá xia Admi nis tra ção e Par ti ci pa ção S/A
 – IFX Te le co mu ni ca ções do Bra sil Ltda.
 – Ta ka no On Line Ltda.
 – Gros tec Co mer ci al Ltda. EPP
 – Can bras Net Ltda.
 – Emer gia Bra sil Ltda.
 – Te le fô ni ca Empre sas S/A
 – MMDSC Co mu ni ca ções S/A

 – Glo bal Vil la ge Te le com Ltda.
 – Com pu ser vi ce Ltda.
 – AT&T Glo bal Net work Ser vi ces Bra sil Ltda.
 – Fra sabc Infor má ti ca e Cia. Ltda.
 – Con ver gia Te le co mu ni ca ções do Bra sil Ltda.
 – Ko nec ta Te le co mu ni ca ções Ltda.
 – TDKOM Infor má ti ca Ltda.
 – Vel lo ce Te le com Ltda.
 – Acom Co mu ni ca ções S/A
 – Con ce i to Co mu ni ca ção & Mar ke ting Ltda.

ANEXO VIII

XVI Encon tro da ABEPEC
Sal va dor  – Ba hia

Sal va dor (BA), 30 de agos to de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor
Dou tor José Pa u lo Ca val can te
D.D. Pre si den te do Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te:
A Asso ci a ção Bra si le i ra das Emis so ras Pú bli -

cas, Edu ca ti vas e Cul tu ra is  – ABEPEC, en ti da de que
con gre ga as emis so ras ge ra do ras de te le vi são pú bli -
ca do País, vem, mui res pe i to sa men te, ex ter nar a ur -
gen te e im pe ri o sa ne ces si da de de al te rar e atu a li zar
as nor mas que re gem a cha ma da ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

A le gis la ção em vi gor, ori un da do pe río do au to ri -
tá rio, im põe uma ca mi sa de for ça às emis so ras edu -
ca ti vas (hoje mais ade qua da men te co nhe ci das como
pú bli cas), que não se co a du na com o tex to cons ti tu ci -
o nal vi gen te (art. 223), que pre co ni za a com ple men ta -
ri da de dos sis te mas pú bli co, pri va do e es ta tal, e a re -
gi o na li za ção da pro du ção de pro gra mas de rá dio e te -
le vi são.

Em ra zão do ex pos to, a ABEPEC apre sen ta a V.
Exª. dois tó pi cos que con si de ra re le van tes como te -
mas de re fle xão, e tam bém uma pro pos ta con ten do
três ar ti gos que con subs tan ci am a po si ção da en ti da -
de so bre o as sun to, vi san do a apre ci a ção por V. Exª e
in clu são na pro pos ta de fu tu ra Lei:

a) a União tem com pe tên cia pri va ti va para le gis -
lar so bre ra di o di fu são, de acor do com o dis pos to no
art. 22, IV da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A le gis la ção que tra ta des ta ma té ria ain da é o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ex pres so na
Lei nº 4.117, de 27/O 8/1962, e que está, por tan to,
com ple tan do 40 anos de exis tên cia.
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O Có di go não cu i da, em ne nhum dos seus ar ti -
gos, da ques tão de do a ções, pa tro cí ni os ou pu bli ci da -
de no que diz res pe i to à Ra di o di fu são Edu ca ti va.
Aliás, não há no Có di go qual quer re fe rên cia à Ra di o -
di fu são Edu ca ti va.

O De cre to-Lei nº 236, de 27/02/1967, con tu do,
que foi ba i xa do pelo re gi me mi li tar para com ple men -
tar e mo di fi car o Có di go, foi o pri me i ro di plo ma le gal
que fez a se pa ra ção en tre Ra di o di fu são e Ra di o di fu -
são Edu ca ti va e, ao fazê-lo, im pôs res tri ções ab so lu -
ta men te ina de qua das, dis pos tas, prin ci pal men te, no
ca put do art. 13 e em seu pa rá gra fo úni co.

“Art. 13  A te le vi são edu ca ti va se des ti na rá à di -
vul ga ção de pro gra mas edu ca ci o na is, me di an te a
trans mis são de au las, con fe rên ci as, pa les tras e de ba -
tes.”

Pa ra gra fo úni co: A te le vi são edu ca ti va não tem
ca rá ter co mer ci al, sen do ve da da a trans mis são de
qual quer pro pa gan da, di re ta ou in di re ta men te, bem
como o pa tro cí nio dos pro gra mas trans mi ti dos, mes -
mo que ne nhu ma pro pa gan da seja fe i ta atra vés dos
mes mos”.

Cum pre ob ser var que, des de o iní cio, o ca put do 
ar ti go su pra ci ta do ja ma is foi cum pri do por qual quer
das emis so ras edu ca ti vas, en quan to que o dis pos to
no seu pa rá gra fo úni co sem pre foi le va do à ris ca, prin -
ci pal men te pe los ór gãos fis ca li za do res, em vir tu de da 
pres são exer ci da pe las emis so ras co mer ci a is. Inte -
res san te, tam bém, ob ser var que o tex to le gal só se
re fe re à te le vi são edu ca ti va, não ha ven do ne nhu ma
res tri ção para a rá dio edu ca ti va.

A ve da ção a que se re fe re o art. 13 do De cre -
to-Lei nº 236 foi im pli ci ta men te re vo ga da quan do da
pro mul ga ção da Lei nº 7.505, de 02-7-1986, tam bém
co nhe ci da como Lei Sar ney, que ins ti tu iu be ne fí ci os
fis ca is às ope ra ções de ca rá ter cul tu ral e ar tís ti co.
Esta lei pre via ex pres sa men te que as pes so as ju rí di -
cas que vi es sem a pro du zir tais ope ra ções pu des sem 
re ce ber do a ções, pa tro cí ni os e in ves ti men tos e, ain -
da, que pu des sem di vul gá-los. O art. 2º, VI, da Lei
Sar ney in clu iu, en tre as ope ra ções pas sí ve is de ser
in cen ti va das, a pro du ção de ví de os, fil mes e ou tras
for mas de re pro du ção vi de o fo no grá fi ca de ca rá ter
cul tu ral.

A re vo ga ção im plí ci ta do Art. 13 está res pal da da 
pelo Art. 2º, pa rá gra fo 1º da Lei de Intro du ção ao Có -
di go Ci vil que es ta be le ce: “A lei pos te ri or re vo ga a an -
te ri or quan do ex pres sa men te o de cla re, quan do seja
com ela in com pa tí vel ou quan do re gu le in te i ra men te
a ma té ria de que tra ta va a lei an te ri or”.

A Lei Sar ney foi pos te ri or men te re vo ga da, mas,
em 23/12/1991, foi pro mul ga da ou tra, a Lei nº 8.313,
que fi cou co nhe ci da como Lei Rou a net, que não só
res ta be le ce os prin cí pi os con ti dos na Lei Sar ney
como ain da in clui ex pres sa men te como área cul tu ral
in cen ti vá vel, em seu Art. 25, IX, “a rá dio e te le vi são,
edu ca ti vas e cul tu ra is, de ca rá ter não co mer ci al”.

A tudo isto se deve acres cen tar a po si ção ado ta -
da na ela bo ra ção da Cons ti tu i ção de 1988.

Ana li san do al guns de seus dis po si ti vos, ve ri fi -
ca-se que, em bo ra o Esta do con ti nue sen do o po der
con ce den te dos ser vi ços de ra di o di fu são, ele não tem 
mais o po der de res tri ção que lhe era as se gu ra do à
épo ca do De cre to-Lei nº 236. Isto está ex pres sa men -
te nor ma ti za do no § 1º do art. 220, que dis põe: “ne -
nhu ma lei con te rá dis po si ti vo que pos sa cons ti tu ir
em ba ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção jor na lís ti -
ca em qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção”.

Além dis to, essa mes ma Cons ti tu i ção, no ad.
221, de ter mi na que a pro du ção e a pro gra ma ção das
emis so ras de rá dio e te le vi são de ve rão aten der, pre -
fe ren ci al men te, ás fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti cas,
cul tu ra is e in for ma ti vas e, ain da, que tais emis so ras
de ve rão pro mo ver a re gi o na li za ção des sa pro du ção.

Por tudo isto, à luz do es pí ri to des ses dis po si ti -
vos, é im pos sí vel sus ten tar as res tri ções con ti das no
dis pos to do art. 13 do De cre to-Lei nº 236.

b) a Lei nº 9.637, de 15/05/98, que dis põe so bre
a qua li fi ca ção de en ti da des como Orga ni za ções So ci -
a is e que trans for mou a Fun da ção Ro quet te-Pin to em 
Orga ni za ção So ci al, mo di fi can do a sua qua li fi ca ção
ju rí di ca, de Fun da ção de Di re i to Pú bli co para Asso ci -
a ção de Di re i to Pri va do, pre vê em seu art. 19 que:

“As en ti da des que ab sor ve rem ati vi da des de rá -
dio e te le vi são edu ca ti va po de rão re ce ber re cur sos e
ve i cu lar pu bli ci da de ins ti tu ci o nal de en ti da des de di -
re i to pú bli co ou pri va do, a tí tu lo de apo io cul tu ral, ad -
mi tin do-se o pa tro cí nio de pro gra mas, even tos e pro -
je tos, ve da da a ve i cu la ção re mu ne ra da de anún ci os e 
ou tras prá ti cas que con fi gu rem co mer ci a li za ção de
seus in ter va los.”

A Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Edu ca ti va Ro -
quet te Pin to, de con se guin te, Orga ni za ção So ci al ori -
gi na da da ex tin ta Fun da ção Ro quet te Pin to, e à qual
está vin cu la da a TVE do Rio de Ja ne i ro, uma das
emis so ras com po nen tes da ABEPEC, pos sui res pal -
do le gal para a ve i cu la ção de pu bli ci da de ins ti tu ci o -
nal, o que ca rac te ri za, ine ga vel men te, um pre ce den te 
nor ma ti vo.

De ou tra par te, a mis são da Ra di o di fu são Pú bli -
ca, que re pre sen ta a efe ti va ção do prin ci pio cons ti tu -
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ci o nal do ar ti go 223, da com ple men ta ri da de, na ra di -
o di fu são, dos sis te mas pú bli co, pri va do e es ta tal, só
po de rá ser exer ci da em sua ple ni tu de se con tar com
in de pen dên cia edi to ri al, prin ci pal men te em re la ção
ao Ente Esta tal que a sub ven ci o ne.

c) Em fun ção do ex pos to, a ABEPEC sub me te à
apre ci a ção de V. Exa. urna pro pos ta ini ci al con ten do
três ar ti gos que re su mem os prin cí pi os que nor te i am
a sua atu a ção e as de man das que pre ci sam ser aten -
di das para vi a bi li zar a so bre vi vên cia das emis so ras
que re pre sen ta:

Das rádios e televisões públicas

Art. 1º As Rá di os e Te le vi sões Pú bli cas des ti -
nar-se-ão a pro pi ci ar o de sen vol vi men to e a for ma ção 
in te gral do ho mem, a pres tar ser vi ços pú bli cos e a
pre ser var a iden ti da de cul tu ral da Na ção, in cor po ran -
do os va lo res re gi o na is, atra vés de uma pro gra ma ção 
edu ca ti va, cul tu ral e in for ma ti va.

Pa ra gra fo úni co. Esta pro gra ma ção a ser ve i cu -
la da pe las Rá di os e Te le vi sões Pú bli cas de ve rá obe -
de cer aos se guin tes prin cí pi os:

a) a de fe sa dos di re i tos hu ma nos e da in for ma -
ção como ins tru men to de ci da da nia;

b) a va lo ri za ção dos pro gra mas como com ple -
men to às ações edu ca do ra e for ma do ra da fa mí lia e
da es co la”.

c) a de fe sa do en tre te ni men to sa u dá vel e en ri -
que ce dor, que de mons tre res pe i to à in te li gên cia e à
sen si bi li da de dos ou vin tes e te les pec ta do res, so bre -
tu do das cri an ças;

d) a de fe sa da plu ra li da de, da di ver si da de e di -
re i tos das mi no ri as, va lo ri zan do as cul tu ras re gi o na is
e a iden ti da de na ci o nal;

e) a va lo ri za ção da cri a ti vi da de e da ino va ção na 
pro du ção de pro gra mas edu ca ti vos e cul tu ra is;

f) a va lo ri za ção da aná li se e do es pí ri to crí ti co e
ques ti o na dor como for ma de es ti mu lar a bus ca de co -
nhe ci men to e de in for ma ção;

g) a de fe sa da não sub mis são às im po si ções
mer ca do ló gi cas, em res pe i to aos ou vin tes e te les pec -
ta do res como ci da dãos.

Art. 2º  As Rá di os e Te le vi sões Pú bli cas po de rão 
re ce ber re cur sos e ve i cu lar pu bli ci da de ins ti tu ci o nal
de en ti da des de di re i to pú bli co ou pri va do, a tí tu lo de
apo io cul tu ral, ad mi tin do-se o pa tro cí nio de pro gra -

mas, even tos e pro je tos, ve da da a ve i cu la ção re mu -
ne ra da de anún ci os e ou tras prá ti cas que con fi gu rem
co mer ci a li za ção de seus in ter va los.

Art. 3º So men te po de rão exe cu tar ser vi ços pró -
pri os das Rá di os e Te le vi sões Pú bli cas, que de ve rão
ne ces sa ri a men te dis por de au to no mia edi to ri al:

a) a União;
b) os Esta dos e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras, Pú bli cas (Fe de -

ra is, Esta du a is ou Mu ni ci pa is) e Pri va das;
d) as Fun da ções, Asso ci a ções e Orga ni za ções

So ci a is cons ti tu í das no País, sem fins lu cra ti vos e cu -
jos Esta tu tos pre ve jam au to no mia ad mi nis tra ti va, fi -
nan ce i ra e edi to ri al.

§ 1º As Uni ver si da des, Fun da ções, Asso ci a -
ções e Orga ni za ções So ci a is de ve rão, com pro va da -
men te, pos su ir re cur sos pró pri os para exe cu tar o em -
pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para Rá di os e Te le vi -
sões Pú bli cas não de pen de rá da pu bli ca ção de edi tal, 
e os ca na is se rão aque les atu al men te iden ti fi ca dos
com a le tra “E” ao lado do nú me ro, nos res pec ti vos
Pla nos Bá si cos de Dis tri bu i ção de Ca na is.

§ 3º As atu a is con ces sões de ra di o di fu são edu -
ca ti va pas sam a de sig nar-se con ces sões de ra di o di -
fu são pú bli ca, de ven do os res pec ti vos ou tor ga dos
adap tar-se às dis po si ções des ta Lei no pra zo de um
(um ano) con ta do de sua pu bli ca ção.

§ 4º  A re gu la men ta ção para a ou tor ga de ca na -
is para Rá di os e Te le vi sões Pú bli cas será ob je to de
ato es pe cí fi co, a ser ba i xa do pelo Po der Exe cu ti vo.

Na cer te za de es tar con tri bu in do para o aper fe i -
ço a men to da Ra di o di fu são bra si le i ra em di re ção à
sua vo ca ção de ins tru men to do exer cí cio da ci da da -
nia, a ABEPEC, que re pre sen ta to das as emis so ras
edu ca ti vas e cul tu ra is do País, co lo ca-se à in te i ra dis -
po si ção para fu tu ros con ta tos que se fa çam ne ces sá -
ri os, vi san do ao aper fe i ço a men to da atu al pro pos ta.

Aten ci o sa men te. –  Jor ge da Cu nha Lima, Di -
re tor Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca vat can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Está en -
cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às l6h33min.)
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SENADO FEDERAL 
SECRETARIA - GERAL DA MESA 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ  

Ramais: 3488 – 3489 - 3491  Fax: 1095 
 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS  
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY 

Ramais: 3623  Fax: 3606 
 

 Secretários:  FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508) 
  DULCÍDIA RAMOS CALHÁO (Ramal 3514) 
  JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511) 
  IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854) 

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA 

Ramais: 3507 - Fax: 3512 
 

 Secretários: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520) 
  CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503) 
  MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504) 
  RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509) 
  HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502) 

 
 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 

 
 

 Secretários:            CAE - LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 4605) 
 
    CAS - EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608) 
 
    CCJ - GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972) 
 
    CE - JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604) 
 
    CFC - JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935) 
 
    CI - CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354) 
 
    CRE - MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777) 
 
 
        Atualizado em 30.7.2002 
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COMISSÕES PERMANENTES 
(Arts. 72 e 77 RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE  
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA 

Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA 
(27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francisco Escórcio 
Carlos Bezerra 
Nabor Júnior 
Gilberto Mestrinho 
João Alberto Souza 
Vago 
Alberto Silva 
Ney Suassuna 
Valmir Amaral 

MT 
AC 
AM 
MA 
 
PI 
PB 
DF 

3069/3072 
2291/2297 
1478/4619 
3104/3106 
4073/4074 
 
3055/3057 
4345/4346 
1961/1963 

1 - Pedro Simon 
2 - Iris Rezende 
3 – Mauro Miranda  
4 – Sérgio Machado 
5 - Renan Calheiros 
6 – Gerson Camata 
7 – Roberto Requião 
8 – Amir Lando 
9 – Marluce Pinto 

RS 
GO 
MS 
CE 
AL 
ES 
PR 
RO 
RR 

3230/3232 
2032/39 
2221/2227 
2281/2285 
5151 
3203/3204 
2401/2407 
3130/3132 
2401/2407 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
José Agripino 
Jonas Pinheiro 
Antonio Carlos Júnior 
Paulo Souto 
Waldeck Ornelas 
Lindberg Cury 

MG 
RN 
MT 
BA 
BA 
BA 
DF 

2411/2417 
2361/2367 
2271/2272 
2191/2196 
3173/3175 
2211/2215 
2011/2017 

1 – Jorge Bornhausen 
2 – Leomar Quintanilha 
3 – Moreira Mendes 
4 – Bernardo Cabral 
5 – Romeu Tuma  
6 – Geraldo Althoff 
7 – José Jorge 

SC 
TO 
RO 
AM 
SP 
SC 
PE 

1123 
2071/2072 
2231/2237 
2081/2087 
2051/57 
2041/2047 
1284/3245 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 
Romero Jucá 
Ricardo Santos 

PI 
CE 
MS 
RR 
ES 

2131/2137 
2301/2307 
2381/2387 
2111/2117 
2022/2024 

1 – José Serra 
2 – Geraldo Melo 
3 – Eduardo Siqueira Campos 
4 – Luiz Pontes 
5 – Benício Sampaio 

SP 
RN 
TO 
CE 
PI 

2351/2352 
2371/2377 
4070/4071 
3242/3249 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 
José Fogaça 
 

SP 
AL 
RS 
 

3213/3215 
3197/3199 
1207/1607 
2013/2014  

1 - José Eduardo Dutra 
2 – Paulo Hartung (cessão) 
3 – Roberto Freire 
 

SE 
ES 
PE 
 

2391/2397 
1031/1231 
2161/2164 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Lauro Campos DF 2341/2347 1 – Jefferson Péres AM 2061/2063 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Roberto Saturnino (1) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 
PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Fernando Bezerra RN 2461/2464 1 – Arlindo Porto MG 2321/2327 
(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas   Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605) Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55 
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605  Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 09/10/2002. 
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1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
SUBCOMISSÃO DE TURISMO 

 
 

PRESIDENTE:  SENADOR MOREIRA MENDES 
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO 

(05 TITULARES E 05 SUPLENTES) 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/2152 1- ROBERTO REQUIÃO PR- 2401/2407 
WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/3195 2- IRIS REZENDE GO- 2032/2033 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/33 1- PAULO SOUTO BA- 3173/74 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO PSDB/PPB 
GERALDO MELO (PSDB) (2) RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS TO- 4070/71 

TITULARES SUPLENTES 
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB 

PAULO HARTUNG (1) ES-1031/1129 1- ARLINDO PORTO MG- 2321/2322 
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001  

REUNIÕES:  SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO:  (- SALA DE REUNIÕES: 311-3255 

(- SECRETARIA: 311-3516/4605 E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br 

FAX: 311-4344 ATUALIZADA EM:  22.02.2002 

 

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em 
10.10.2001. 
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001. 
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS  
Presidente: ROMEU TUMA 

Vice-Presidente: MARINA SILVA 
(29 titulares e 29 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Maguito Vilela 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 
Pedro Simon 
Juvêncio da Fonseca 
Casildo Maldaner 
Gilvam Borges 
Valmir Amaral 
João Alberto Souza 

GO 
RO 
GO 
RS 
MT 
SC 
AP 
DF 
MA 

3149/3150 
1301/4062 
2091/2097 
3230/3232 
3015/3016 
2141/2146 
2151/2157 
4064/4065 
4073/4074 

1 – Vago  
2 – Vago 
3 – Vago 
4 – Vago 
5 – Amir Lando 
6 – Carlos Bezerra 
7 – Alberto Silva 
8 – Nabor Júnior 
9 –  Francisco Escórcio 

 
 
 
 
RO 
MT 
PI 
AC 
DF 

 
 
 
 
3130/3132 
2291/2297 
3055/3057 
1478/4619 
3069/3072 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Jonas Pinheiro 
Waldeck Ornelas 
Geraldo Althoff 
Moreira Mendes 
Maria do Carmo Alves 
Leomar Quintanilha 
Lindberg Cury 

SP 
MT 
BA 
SC 
RO 
SE 
TO 
DF 

2051/2057 
2271/2277 
2211/2215 
2041/2047 
2231/2237 
4055/4057 
2071/2072 
2011/2017 

1 – Bernardo Cabral 
2 – Paulo Souto 
3 - José Agripino 
4 – Bello Parga  
5 – Antonio Carlos Júnior 
6 - Vago 
7 – Francelino Pereira 
8 – José Jorge 

AM 
BA 
RN 
MA 
BA 
 
MG 
PE 

2081/2087 
3173/3175 
2361/2367 
3069/3072 
2191/2196 
 
2411/2417 
1284/3245 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Luiz Pontes 
Chico Sartori 
Eduardo Siqueira Campos 
Ricardo Santos 

RJ 
PI 
CE 
RO 
TO 
ES 

2431/2432 
3085/3086 
3242/3249 
2251/2258 
4070/4071 
2022/2024 

Romero Jucá 
Luiz Otávio 
Geraldo Melo 
Teotonio Vilela Filho 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 

RR 
PA 
RN 
AL 
CE 
MS 

2111/2117 
1027/4393 
2371/2377 
4093/4095 
2301/2307 
2381/2387 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Emília Fernandes 
Marina Silva 
Tião Viana 

RS 
AC 
AC 

2331/2337 
2186/2189 
3038/3493 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Heloísa Helena 
3 – Roberto Freire 

RJ 
AL 
PE 

2171/2177 
3197/99 
2161/2164 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lauro Campos 
Sebastião Rocha 

RS 
AP 

2331/2337 
2241/2247 

1 – Jefferson Peres 
2 – Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2124/2125 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Vago   

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002. 

 

 

Reuniões: Quartas–feiras  às 14:00 horas                  Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa 

Secretário: José Roberto A. Cruz                                               Telefone da Sala de Reunião: 311-3359 

Telefones da Secretaria: 311-4608/3515   Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br  Atualizada em: 

09/10/2002 
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2.1) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS 
 

 

 

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATORA: Senadora Heloísa Helena 
 

 

 
PMDB 

Marluce Pinto                                      RR – 1301/4062 

Valmir Amaral                     DF – 4064/4065 

PFL 

Geraldo Althoff                               SC – 2041/2047 

Maria do Carmo Alves                   SE – 4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 

VAGO 

 BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Heloísa Helena                                 AL – 3197/3199 

Emilia Fernandes                             RS – 2331/2337 

    

PDT 

Sebastião Rocha                              AP – 2241/2247 

 

 
 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
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2.2) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

 

 

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1) 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 

RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA 
 

 

 

 PMDB  

JUVÊNCIO DA FONSECA  MT – 1128/1129 

MARLUCE PINTO   RR – 1301/4062 

PFL 

MARIA DO CARMO ALVES  SE – 4055/4057 
WALDECK ORNELAS   BA – 2211/2217 

BLOCO PSDB/PPB 

LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1)   TO – 2071/2072 

                                   Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

HELOÍSA HELENA                                   AL – 3197/3199 

EMILIA FERNANDES                               RS – 2331/2337 

PDT 

SEBASTIÃO ROCHA         AP – 2241/2247 

    

 

(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001. 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 06/10/1999 
ATUALIZADA EM: 03/05/2001 
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2.3) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE 

 
 

PRESIDENTE: 
VICE-PRESIDENTE: 

RELATOR: 
 
 
 
 

PMDB 

Marluce Pinto     RR – 1301/4062 
Gilvam Borges     AP – 2151/2157 

João Alberto Souza    MA – 4073/4074 
PFL 

Geraldo Althoff     SC – 2041/2047 
                               VAGO 
 BLOCO PSDB/PPB  

Benício Sampaio    PI – 3085/3086 
Freitas Neto     PI – 2131/2137 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Tião Viana     AC – 3038/3493 
PDT 

Sebastião Rocha                    AP – 2241/2247 
 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 
DESIGNADA EM: 26/04/2000 
ATUALIZADA EM: 
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2.4) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

 

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda  

VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATOR: 
 

(7 Titulares e 7 Suplentes) 

 

                            TITULARES        SUPLENTES 
PMDB 

Mauro Miranda                   GO – 2095/97                       1. Casildo Maldaner                 SC – 

2141/47 

Juvêncio da Fonseca         MS – 1128/29                       2. Vago 

PFL 

Lindberg Cury                    DF – 2012/15                        1. Paulo Souto                         BA – 

3173/75 

Maria do Carmo Alves       SE – 4055/57                        2. Waldeck Ornelas                BA – 

2211/17  

BLOCO PSDB/PPB 

Vago                                                                                  1. Vago 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Emilia Fernandes                 RS – 2331/37 

PDT 

                                                                                             1. Sebastião Rocha               AP – 

2241/47 

PSB 

Ademir Andrade      PA – 2101/2109                                  1. Vago   

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 03/10/2001  
ATUALIZADA EM: 09/10/2001 
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ  
Presidente: BERNARDO CABRAL 

Vice-Presidente: OSMAR DIAS 
(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gerson Camata 
Maguito Vilela 
Iris Rezende 
Sérgio Machado 
Pedro Simon 
Amir Lando 
Roberto Requião 

ES 
GO 
GO 
CE 
RS 
RO 
PR 

3203/3204 
3149/3150 
2032/39 

2281/2285 
3230/3232 
3130/3132 
2401/2407 

1 – Marluce Pinto 
2 – Casildo Maldaner 
3 – Wellington Roberto (1) 
4 – João Alberto Souza 
5 – Carlos Bezerra 
6 – Ney Suassuna 
7 – Vago 

RR 
SC 
PB 
MA 
MT 
PB 

 

1301/4062 
2141/2146 
3194/95 
4073/4074 
2291/2297 
4345/4346 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Bernardo Cabral 
Antonio Carlos Júnior 
Francelino Pereira 
Bello Parga (2) 
Maria do Carmo Alves 
Romeu Tuma 

AM 
BA 
MG 
MA 
SE 
SP 

2081/2087 
2191/2196 
2411/17 
3069/3072 
4055/57 
2051/2057 

1 – Jorge Bornhausen 
2 – Moreira Mendes 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – José Agripino 
5 –  José Jorge 
6 – Leomar Quintanilha 

SC 
RO 
BA 
RN 
PE 
TO 

1123 
2231/2237 
2211/2215 
2361/2667 
1284/3245 
2071/2072 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúcio Alcântara 
Luiz Otávio 
Luiz Pontes 
Freitas Neto 
Romero Jucá 

CE 
PA 
CE 
PI 
RR 

2301/2307 
1027/4393 
3242/3249 
2131/2137 
2111/2117 

José Serra 
Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Ricardo Santos 
Chico Sartori 

SP 
RJ 
PI 
ES 
RO 

2351/2352 
2431/2432 
3085/3086 
2022/2024 
2251/2258 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

José Eduardo Dutra 
Roberto Freire 
 

SE 
PE 
 

2391/2397 
2161/2164 
 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Marina Silva 
3 – José Fogaça 

SP 
AC 
RS 

1478/4619 
2181/2187 
1207/1607 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2121/2125 

1 – Sebastião Rocha 
 

AP 
 

2241/2247 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Paulo Hartung ES 1031/1231 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
 
 
 
Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretária: Gildete Leite de Melo  Telefone da Sala de Reunião: 311-3541 
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612 Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br 
Atualizada em  09/10/2002 
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3.1.  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E 
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO 
DA INVESTIGAÇÃO. 

 

 

PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR:  

(7 TITULARES E 7 SUPLENTES) 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

PMDB – 3  

    

    

    

PFL - 2 

   

   

BLOCO PSDB/PPB - 1 

   

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1 

   

 
SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO 
 

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. SALA DE REUNIÕES:  311-3541 

TELEFONES DA SECRETARIA:  311-3972/4612 FAX: 311- 4315 
 E.MAIL- gildete@senado.gov.br 

  
Criada Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, nos 

termos do Art. 73, do RISF.  
Aprovado em 15/12/1999. 

 
 

• Retirada as indicações pelas Lideranças 
•  em 6 e 13.9.2000. 

 
 

Atualizada em 30/05/2001 
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE 
Presidente: RICARDO SANTOS 

Vice-Presidente: MOREIRA MENDES 
( 27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Amir Lando 
Casildo Maldaner 
Gerson Camata 
Gilvam Borges 
Marluce Pinto 
Nabor Júnior 
José Sarney 
Valmir Amaral 
Ney Suassuna 

RO 
SC 
ES 
AP 
RR 
AC 
AP 
DF 
PB 

3130/3132 
2141/2146 
3203/3204 
2151/2157 
1301/4062 
1478/4619 
3429/3430 
4064/4065 
4345/4346 

1 – Mauro Miranda 
2 – Pedro Simon 
3 – Vago (2) 
4 – Sérgio Machado 
5 – Alberto Silva 
6 – Maguito Vilela 
7 – Juvêncio da Fonseca 
8 – Vago 
9 – Vago 

GO 
RS 

 
CE 
PI 

GO 
MT 

 
 

2091/2095 
3230/3232 

 
2281/2285 
3055/3057 
3149/50 

3015/3016 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Althoff 
Moreira Mendes 
Waldeck Ornelas 
Leomar Quintanilha 
José  Jorge 
Maria do Carmo Alves 
(Vaga cedida ao PTB) 

SC 
RO 
BA 
TO 
PE 
SE 

 

2041/2047 
2231/2237 
2211/2215 
2071/2072 
1284/3245 
4055/4057 

 

 Lindberg Cury 
 Bernardo Cabral 
 Francelino Pereira 
 Jonas Pinheiro 
 Romeu Tuma 
  Paulo Souto 
 Antonio Carlos Júnior 

DF 
AM 
MG 
MT 
SP 
BA 
BA 

2011/2017 
2081/2087 
2411/2417 
2271/2272 
2051/2057 
3173/3175 
2191/2196 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Artur da Távola 
Ricardo Santos 
Teotônio Vilela Filho 
Benício Sampaio 
Luiz Pontes 

PI 
RJ 
ES 
AL 
PI 
CE 

2131/2137 
2431/2432 
2022/2024 
4093/4095 
3085/3086 
3242/3249 

1 – Eduardo Siqueira Campos 
2 – Lúdio Coelho 
3 – Chico Sartori 
4 – Romero Jucá 
5 – Lúcio Alcântara 
6 – Luiz Otávio 

TO 
MS 
RO 
RR 
CE 
PA 

4070/4071 
2381/2387 
2251/2258 
2111/2117 
2301/2307 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Emília Fernandes 
Marina Silva 

SP 
RS 
AC 

1478/4619 
2331/2337 
2181/2187 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Tião Viana 

RJ 
AC 

2117/2177 
3038/3493 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Álvaro Dias 
 

PR 
 

3206/3207 
 

1 – Lauro Campos 
2 – Sebastião Rocha 

DF 
AP 

2341/2347 
2241/2247 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Paulo Hartung ES 1031/1129 1 – Roberto Saturnino (1) RJ 4229/4230 

PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Arlindo Porto (por cessão do 
PFL) 

MG 2321/2327    

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002. 
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas    Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares   Telefone da Sala de Reunião: 311-3276 

OUTUBRO 2002652    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



 

 

 

REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES  
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604                              TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-
3276 
FAX: 311-3121 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br      ATUALIZADA EM:  

 

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 
 

PRESIDENTE: 
(09 TITULARES) 

 
TITULARES 

PMDB 
 VAGO 
 VAGO 
 VAGO 
 

PFL 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 VAGO 
 VAGO 
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4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 

PRESIDENTE: FREITAS NETO 

VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA 

 

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES 

 

 

TITULARES          SUPLENTES 

PMDB 

JOSÉ FOGAÇA (2) RS-1207/1607 1-VALMIR AMARAL DF-1962 
GERSON CAMATA ES-3203/04 2-NABOR JÚNIOR AC-1478/4619 
PEDRO SIMON RS-3232 3-CASILDO MALDANER SC-2141/42 
JUVÊNCIO DA FONSECA MS-3015/16 4-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 

FREITAS NETO 
FRANCELINO PEREIRA 

PI – 2131/37 
MG-2414/17 

1-GERALDO ALTHOFF  
2-VAGO 

SC-2041/47 
 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 3-ROMEU TUMA SP-2051/57 
BLOCO (PSDB/PPB) 

LÚCIO ALCÂNTARA  CE-2303/08 1-VAGO  
RICARDO SANTOS ES-2022/24 2-VAGO (1)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

GERALDO CANDIDO (PT) RJ-2171/77 1-EDUARDO SUPLICY (PT) SP-3213/15 
EMÍLIA FERNANDES (PT) RS-2331/37 2-MARINA SILVA (PT) AC-2182/84 

PSB 

ROBERTO SATURNINO (3) RJ-4229/30 VAGO  
PDT 

 

(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001. 
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio 
Machado, em 10/10/2001. 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 
17/05/2002 

 

 

REUNIÕES:  SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604  

FAX: 311-3121 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
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4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 

(BANCADA DO LIVRO) 

 

PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  

 

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 

 

 

TITULARES            SUPLENTES 

PMDB 

JOSÉ SARNEY AP-3429/31 1-GERSON CAMATA ES-3203/04 
MARLUCE PINTO RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 1-WALDECK ORNÉLAS BA-2211/17 
FRANCELINO PEREIRA MG-2414/17 2-MARIA DO CARMO ALVES SE-4055/57 

BLOCO (PSDB/PPB) 

RICARDO SANTOS ES-2022/24 1-FREITAS NETO PI-2131/37 
LÚCIO ALCÂNTARA CE-2303/08 2-TEOTÔNIO VILELA FILHO AL-4093/95 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

EMÍLIA FERNANDES - PT RS-2331/37 1-ROBERTO SATURNINO – PT RJ-4229/30 
PDT 

 

 

REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  

FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 16/05/02 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
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4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

 

 

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF 

VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO 

 

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 

 

 

TITULARES            SUPLENTES 

PMDB 

VALMIR AMARAL DF-1962 1-MAURO MIRANDA GO-2091/92 
MAGUITO VILELA GO-1440/1132 2-AMIR LANDO RO-3130/32 

PFL 

GERALDO ALTHOFF  SC-2041/47 1-ROMEU TUMA SP-2051/57 
LEOMAR QUINTANILHA TO-2072/73 2-LINDBERG CURY DF-4070/71 

BLOCO (PSDB/PPB) 

BENÍCIO SAMPAIO PI-3085/87 1- CHICO SARTORI RO- 
LUIZ OTÁVIO (PPB) PA-3050/4393 2-(VAGO)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

  1-GERALDO CÂNDIDO – PT RJ-2171/77 
PDT 

ÁLVARO DIAS  PR-4059/60   
 

 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  

FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  
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5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE 
Presidente: JEFFERSON PÉRES 

Vice-Presidente: VAGO 
(19 titulares e 19 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gilberto Mestrinho 
Iris Rezende 
João Alberto Souza 
José Sarney 
Sérgio Machado 
Valmir Amaral 

AM 
GO 
MA 
AP 
CE 
DF 

3104/3106 
2032/2039 
4073/4074 
3429/3430 
2281/2285 
1964/1965 

1 – Mauro Miranda 
2 – Francisco Escórcio  
3 – Pedro Simon 
4 – Roberto Requião 
5 – Wellington Roberto (1) 
6 – Nabor Júnior 

GO 
DF 
RS 
PR 
PB 
AC 

2091/2095 
3069/3072 
3230/3232 
2401/2407 
3194/3195 
1478/4619 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
Bernardo Cabral 
Romeu Tuma 
José Agripíno 
Moreira Mendes  

 
AM 
SP 
RN 
RO 

 
2081/2087 
2051/2057 
2361/2367 
2231/2237 

1 – Jorge Bornhausen 
2 – Bello Parga (3) 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – Geraldo Althoff 
5 – Paulo Souto 

SC 
MA 
BA 
SC 
BA 

1123 
3069/3072 
2211/2215 
2041/2047 
3173/3175 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Melo 
Lúdio Coelho 
José Serra 
Benício Sampaio 

RN 
MS 
SP 
PI 

2371/2377 
2381/2387 
2351/2352 
3085/3086 

Artur da Távola 
Teotônio Vilela Filho 
Freitas Neto 
Luiz Otávio 

RJ 
AL 
PI 
PA 

2431/2432 
4093/4095 
2131/2137 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido 
Tião Viana 

RJ 
AC 

2117/2177 
3038/3493 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Emília Fernandes 

SP 
RS 

1478/4619 
2331/2337 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
 

AM 
 

2061/2067 
 

1 – Álvaro Dias PR 
 

3206/3207 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 Andrade PA 2101/2109 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas    Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo   Telefone da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777   Fax: 311-3546 
        Atualizada em :09/10/2002 
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(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001 
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6) 
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)  Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Celso Parente      Telefone da Sala de Reunião: 311-3292 
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354    Fax: 311-3286 
        Atualizada em : 09/10/2002 

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI 
Presidente: ALBERTO SILVA 

Vice-Presidente: LÚDIO COELHO 
(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Fernando Ribeiro 
Valmir Amaral 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Roberto Requião 
Marluce Pinto  

PI 
PA 
DF 
GO 
AC 
PR 
RR 

3055/3057 
2441/2447 
1961/1066 
1478/4619 
2401/2407 
1101/1201 
 

1 – Juvêncio da Fonseca 
2 – Iris Rezende 
3 – Gerson Camata 
4 – Ney Suassuna 
5 – Gilberto Mestrinho 
6 – Wellington Roberto (2) 
7 – Maguito Vilela 

MS 
GO 
ES 
PB 
AM 
PB 
GO 

3015/3016 
2032/2039 
3203/3204 
4345/4346 
3104/3106 
3139/3141 
1132/1332 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Paulo Souto 
Leomar Quintanilha 
José Jorge 
Arlindo Porto  (Cessão ao PTB) 
Lindberg Cury 

SP 
BA 
TO 
PE 
MG 
DF 

2052/2053 
3173/3175 
2071/2072 
1284/3245 
2321/2327 
2011/2017 

1 – Jonas Pinheiro 
2 – Antonio Carlos Júnior 
3 – Maria do Carmo Alves 
4 – Geraldo Althoff 
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao 
PTB) 
6 – Waldeck Ornelas 

MT 
BA 
SE 
SC 
TO 
BA 

2271/2272 
2191/2196 
4055/4057 
2041/2047 
4058/4068 
2211/2215 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúdio Coelho 
José Serra 
Teotônio Vilela Filho 
Luiz Otávio 
Eduardo Siqueira Campos 

MS 
SP 
AL 
PA 
TO 

2381/2387 
2351/2352 
4093/4095 
3050/3093 
4070//4071 

1 – Chico Sartori 
2 – Benício Sampaio 
3 – Luiz Pontes 
4 – Freitas Neto 
5 – Romero Jucá 

RO 
PI 
CE 
PI 
RR 

2251/2258 
3085/3086 
3242/3249 
2131/2137 
2111/2119 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido (PT) 
Heloísa Helena (PT) 
José Eduardo Dutra (PT) 
Paulo Hartung (PSB) (1) 

RJ 
AL 
SE 
ES 

2117/2177 
3197/1508 
2391/2397 
1129/7020 

1 – Emília Fernandes (PT) 
2 – Tião Viana (PT) 

RS 
AC 
 

2331/2337 
3038/3493 
 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 
 

 
 

 1 – Sebastião Rocha 
2 – Lauro Campos  

AP 
DF 

2242/2243 
2341/2347 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Roberto Saturnino (3) RJ 4229/4230 
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6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM 
DANOS AO MEIO AMBIENTE. 

 

 

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido 

RELATOR: Senador Valmir Amaral 
 

COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES) 

 

 

TITULARES                                                                        SUPLENTES 

PMDB 

Alberto Silva  PI – 3055/57  1- Iris Rezende     GO – 2032/39  
Roberto Requião PR – 2401/07  2- Valmir Amaral     DF – 1961/66     
Gerson Camata ES – 3203/04  3- Gilberto Mestrinho               AM – 3104/06  

PFL 

Paulo Souto   BA – 3173/75               1- Mario do Carmo Alves  SE – 1306/4659 
Jonas Pinheiro            MT – 2271/77     2 – VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 

Teotonio Vilela Filho   AL – 4093/95  1- Luiz Otávio             PA – 3050/3093 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS) 

Geraldo Cândido         RJ – 2171/77  1- Roberto Saturnino   RJ – 4229/30     

PDT 

 

REUNIÕES:  
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE  
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607      
FAX: 311-3286  - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292        
ATUALIZADA EM:  
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7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC  
Presidente: AMIR LANDO 

Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO 
(17 titulares e 9 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Ney Suassuna 
Juvêncio da Fonseca 
Fernando Ribeiro 
Valmir Amaral 
Amir Lando 

PI 
PB 
MS 
PA 
DF 
RO 

3055/3057 
4345/4346 
3015/3016 
1049 
1961/1966 
3130/3132 

1 – Gilberto Mestrinho 
2 – Francisco Escórcio 
3 – Wellington Roberto (1) 

AM 
DF 
PB 
 
 
 

3104/3106 
3069/3072 
3139/3141 
 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Antonio Carlos Júnior 
Geraldo Althoff 
Moreira Mendes 
Jonas Pinheiro 
 

BA 
SC 
RO 
MT 
 

2191/2196 
2041/2047 
2231/2237 
2271/2272 
 

1 – Bello Parga   
2 – Francelino Pereira 

MA 
MG 
 

3069/3072 
2411/2417 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Siqueira Campos 
Chico Sartori 
Romero Jucá 

TO 
RO 
RR 

4070/4071 
2251/2258 
2111/2117 

1 – Freitas Neto 
2 – Ricardo Santos 

PI 
ES 

2131/2137 
2022/2024 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 

SP 
AL 

1478/4619 
3197/3199 

1 - José Eduardo Dutra SE 2391/2397 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Jefferson Péres AM 2061/2067  

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
 
Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)    Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho  
Secretário: José Francisco B. Carvalho    Telefone da Sala de Reunião: 311-3254 
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519    Fax: 311-1060 
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.                   
Atualizada em : 09/10/2002 
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7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL 
PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO PARTES O BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL - BNB E  A EMPRESA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA. 

 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES 

(05 TITULARES E 03 SUPLENTES) 
 

 

   

    TITULARES      SUPLENTES 

PMDB 

ALBERTO SILVA PI-3055/57 1-WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/95 

LUIZ OTÁVIO (2) PA-3050/4393   

PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/37 1-FREITAS NETO (1) PI-2131/37 

BLOCO (PSDB/PPB) 

VAGO (4)  1-RICARDO SANTOS                    ES-

2022/24 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

  

PDT 

JEFFERSON PERES AM-2061/67 

(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e 
designado membro suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001. 
(2) Filiou-se ao PPB. 
(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001. 
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando 
Matusalém, 
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002) 

 

REUNIÕES:   ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519                  Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br 
Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  05/03/2002 
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COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representação Brasileira) 

 
   PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY 

 

Presidente: Senador Roberto Requião 

Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes 

Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa 

Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes 

(18 Titulares e 18 Suplentes) 

 

 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
SENADORES 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

PMDB 
ROBERTO REQUIÃO PR ***09 311 2401 323 4198 1. PEDRO SIMON RS *** 03 311 3232 311 1018 

CASILDO MALDANER SC ###15 224-5884 323 4063 2. AMIR LANDO RO ### 15 311 3130 323 3428 

JOSÉ FOGAÇA RS *07 311 1207 223-6191 3. MARLUCE PINTO RR **8s 311 1301 225 7441 

PFL 
JORGE BORNHAUSEN (1) SC ** 04 311 4206 323 5470 1. WALDECK ORNELAS BA # 13 311 2211 323-4592 

ADIR GENTIL SC ### 05 311 2041 323 5099 2. JOSÉ JORGE PE  311-1284  

Bloco (PSDB/PPB) 
ANTERO PAES DE BARROS MT #24 311 1348 321 9470 1. LUIZ OTÁVIO PA ### 3111027 3114393 
LÚDIO COELHO MS  3112381 3112387 2. RICARDO SANTOS ES *13 311-2022 323-5625 

PT/PPS (2) 
EMÍLIA FERNANDES RS ##59 311-2331 323-5994 1.Jefferson Péres (PDT) AM ###07 311-2061 323-3189 

PTB 
ARLINDO PORTO MG *05 311-2324 323-2537 1. VAGO     

 

(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002 

(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002. 

LEGENDA:   
  * ALA SEN. AFONSO ARINOS  # ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA  @ EDIFÍCIO PRINCIPAL 

 **ALA SEN. NILO COELHO  ## ALA SEN. TANCREDO NEVES @@ ALA SEM. RUY CARNEIRO  
 ***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA  ### ALA SEN. FELINTO MÜLLER @@@ALA SEN. DINARTE MARIZ 
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MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
DEPUTADOS 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

BLOCO PSDB/PTB 
MARISA SERRANO MS 237 318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO SC 662 318-5662 3182662 
FEU ROSA ES 960 318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS RS 956 318-5956 3182956 

BLOCO PFL/PST 
NEY LOPES RN 326 318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO PR 541 318-5541 3182541 
PAULO GOUVÊA SC 755 318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO GO 227 318-5227 3182227 

PMDB 
CONFÚCIO MOURA RO *573 318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ SC 703 318-5703 3182703 
DARCÍSIO PERONDI RS 518 318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO  PR 845 318-5845 3182845 

PT 
PAULO DELGADO MG *268 318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA PR    

PPB 
JARBAS LIMA RS 621 318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO SP 756 318-5756 3182756 

BLOCO PSB/PcdoB 
EZÍDIO PINHEIRO RS 744 318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA CE *582 318-5582 3182582 

 

LEGENDA: 

 * GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III 
 # GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II 

 

SECRETARIA DA COMISSÃO: 

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II -  SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900 

FONE: (55) (061) 318 7436  -  318 7186  -  318 8232  -  318 7433 - FAX:    (55) (061) 318 2154     
www.camara.gov.br/mercosul 
e_mail  -  cpcm@camara.gov.br 
SECRETÁRIO:  ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO 

ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO 

 

Atualizada em 29/05/2002 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO
 

ANTONIO CARLOS JúNIOR 

Demonstra o seu contentamento ao colega pela 
expressiva vitória que conseguiu em São Paulo no qual 
mostra sua seriedade, compentê~cia e amor pela causa. 
Aparte ao Senador Romeu Tuma . 

Congratulação ao colega pela vitória expressiva na 
qual obteve junto com o Partido do PFL, junto com a 
Senadora Roseane Sarney e o Governador Joosé Reinaldo. 
Aparte ao Senador Edison Lobão .. 

Agradecimento à população baiana pela consagra
ção do Partido da Frente Liberal nas umas .. 

ANTONIO CARLOS VALADARES 

Convicção de que os resultados das últimas 
eleições revelam o desejo da população por mudanças 
no País. Gratidão ao povo de Sergipe que o reelegeu 
ao Senado Federal .. 

ARLINDO PORTO 

Congratulações ao colega pela explanação e pela 
vitória em sua reeleição. Uma vitória que consolida o 
reconhecimento do povo do Maranhão ao trabalho feito 
como Senador, como membro desta Casa. Aparte ao Se
nador Edison Lobão . 

BERNARDO CABRAL 

Parabeniza o colega pela reeleição. Depois congra
tula e diz que tramita na Casa um projeto sobre a falsidade 
de pesquisa para corrigir essa anomalidad~. Aparte ao 
Senador Edison Lobão : .. 

Transcurso, hoje, dos 100 anos do livro "Os Sertões", 
de Euclides da Cunha, monumento da literatura nacional. ..... 

Defesa da apreciação, ainda neste ano, da emenda 
constitucional que dispõe sobre a reforma do judiciário... 

CARLOS PATROCÍNIO 

Solidariedade ao Deputado Paulo Mourão, que es
tava em greve de fome no Plenário da Câmara dos Depu
tados com o objetivo de denunciar a falta de lisura no 

Pág. 

processo eleitoral no Estado do Tocantins. Críticas à 
política praticada pelo Governador Siqueira Campos. 
Comentários ao apoio do PTB à candidatura de Luís 
Inácio Lula da Silva . 583 

412 CARlOS WILSON 

534 

537 

Parecre n° 941, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente, 
sobre o Projeto de Resolução n° 82, de 2000, de inicia
tiva da Comissão Diretora, que dispõe sobre a Polícia 
do Senado Federal, e sobre as emendas oferecidas à 
matéria . 439 

540 

Parecer n° 943, de 2002, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, e Diretora, sobre o Proje
to de Resolução n° 6, de 200 I, de autoria do Senador 
Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura e o fun
cionamento da Subsecretaria de Arquivo. .. .. 

EDISON LOBÃO 

493 

531 

Agradecimento pelas manifestações elogiosas 
dos Srs. Senadores, em virtude de sua reeleição ao Se
nado pelo Estado do Maranhão .. 

Considerações sobre as pesquisas eleitorais no 
Estado do Maranhão .. 

Apoio da Mesa do Senado Federal quanto à pre
mência da apreciação da Reforma do Poder Judiciário, 
com ênfase ao trabalho desenvolvido pelo Senador 
Bernardo Cabral como Relator da matéria .. 

416 

530 

563 

533 

538 

563 

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 

Gratidão à população do Tocantins pela eleição dos 
candidatos apoiados pelo atual governo estadual. Registro 
da inauguração, no último dia 27 de setembro, da ponte 
sobre o rio Tocantins, evento que conteu com a presença 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso .. 413 

EDUARDO SUPLICY 

Parabeniza e Congratula o colega pelo extraor
dinário desempenho do Partido dos Trabalhadores no 

Pág 

-




II 

Estado do Acre, como em todo o Brasil. Aparte ao Se
nador Tião Viana . 

Análise do excelente desempenho do Partido dos 
Trabalhadores no pleito do último domingo, destacando 
a vitória de Lula no primeiro tumo e o aumento da ban
cada do partido no Congresso Nacional. Apelo para um 
entendimento das emissoras de televisão visando a reali
zação de um debate único entre os dois candidatos que 
disputam o segundo turno das eleições presidenciais . 

Menciona que como Senadores de São Paulo; esta
rão sempre procurando o interesse maior da população e do 
próprio Estado, pois a nossa disposição é atender aos inte
resses do Govemo Paulista. Senador Romeu Turna . 

Elogia o colega por ser umas das pessoas mais 
atuantes da Casa, homem de grande tradição na Capital 
Federal e fala que todos em seus Estados acompanham, 
pari passu, seu trabalho. Aparte ao Senador Romeu Turna .. 

Congratulações ao Senador Ramez Tebet por ter 
sido reeleito com a maior proporção de votos válidos: 
38,2%. Aparte ao Senador Romeu Tuma . 

Importância das manifestações de apoio à candi
datura de Lula à Presidência da República . 

Defesa dos esforços diplomáticos para evitar a 
guerra dos Estados Unidos contra o Iraque . 

Requerimento de n° 507, de 2002, de autoria do Se
nador Eduardo Suplicy, solicitando ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona. 

EMILlA FERNANDES 

Reflexões sobre o desempenho do Partido dos 
Trabalhadores nas eleições e sobre as perspectivas de 
vitória de Lula e Tasso Genro . 

Requerimento n° 509, de 2002, de autoria da 
Senadora Emilia Fernandes, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do sociólogo José Eduardo 
Utzig, ocorrido na noite de ontem, dia 8 . 

Convocação da sociedade para participar na ter
ceIra edição do Fórum Social Mundial de 2003, a reali
zar-se em Porto Alegre, em janeiro do próximo ano, sob 
o tema "A Paz é Possível" . 

FRANCELfNO PEREIRA 

Transcrição de mensagem encaminhada por S. Ex' 
ao Presidente da Academia Mineira de Letras, Murilo 
Badaró, e demais membros por ocasião da homenagem 
aos noventa anos de Vivaldi Moreira, o Presidente Perpé
tuo daquela Academia . 

Requerimento de nO 512, de 2002, de autoria do 
Senador Francelino Pereira, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do médico João Resende Alves, 
ocorrido em Belo Horizonte. À publicação . 

GERSON CAMATA 

Requerimento de nO 510, de 2002, de autoria do 
Senador Gerson Camata, solicitando licença para trata
mento de saúde, do dia 3 de outubro a I° de novembro 
do corrente . 

Pãg. Pág. 

401 
Requerimento de nO 511, de 2002, de autoria do 

Senador Gerson Camata, solicitando licença para trata
mento de assuntos de enteresses particulares, sem remu
neração, de 2 de novembro de 2002 a 3 I de janeiro de 
2003 . 545 

HELOÍSA HELENA 

404 

410 

Congratulações ao colega pelo pronunciamento 
em favor da paz inter-racial. Aparte ao Senador Eduardo 
Suplicy . 

Colaboração dos companheiros do Partido :dos 
Trabalhadores de Goiás - Pedro Wilson, Marina pela 
canditatura de nossa colega ao Governo do estado. 
Aparte ao Senador Maguito Vilela . 

522 

524 

411 
LEOMAR QUfNTANILHA 

413 

519 

Congratulações ao colega por sua vitória e, sobre
tudo, a população do Estado de São Paulo que soube 
fazer a escolha referendando o nome do colega para re
presentà-Ia na Corte Legislativa. Aparte ao Senador 
Romeu Tuma . 412 

519 

541 

Comentários que o eleitor no processo eleitoral c0

brou muita ooerência dos candidatos, mas, também agiu éom 
coerrência, pois conferiu àqueles que tem identidades com o 
seu sonho, que tem compromisso com o seu desenvolvimen
to e o seu bem estar, permitindo urna eleição consagrada. 
Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos . 415 

LfNDBERG CURY 

525 

545 

553 

Manifesta o seu contentamento para com o cole
ga pelo retomo ao Senado com a magistral votação aci
ma de sete milhões de votos e também enaltece pela sua 
conduta nos debates e participação ética. Aparte ao Se
nador Romeu Tuma . 

Discorre que acompanhou o trabalho e a cam
panha da colega feita no Rio Grande do Sul e pode 
observar que a Bancada do Rio Grande do Sul nesta 
Casa é da melhor qualidade. Aparte a Senadora 
Emilia Fernandes . 

411 

528 
Congratulação ao colega pelo novo sucesso. De

pois, discorre sobre a concepção de pesquisa em que na 
maioria das vezes, antes das eleições, é indutiva. Aparte 
ao Senador Edison Lobão . 532 

564 

Elogios ao colega pela sua pessoa e pelo seu tra
balho realizado em Mato Grosso do Sul. Aparte ao Se
nador Ramez Tebet....... . . 536 

LUIZ OTÁVIO 

567 
Projeto de Lei do Senado n° 233, de 2002, de au

toria de o Senador Adir Gentil, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir programa nacional de apoio ao de
senvolvimento do setor artesanal e empresas artesanais. 
À Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão ter
minativa . 320 

545 
Projeto de Lei nO 62, de 2002-CN, que abre ao Orça

mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans



portes, crédito suplementar no valor de R$12.000.000,00, 
para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente 
orçamento . 

Projeto de Lei nO 63, de 2002-CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, crédito especial no valor 
global de R$2.264.739,00, em favor da Justiça Eleitoral, 
da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da 
União, para fins que especifica . 

Projeto de Lei n° 64, de 2002-CN, que abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, crédito 
suplementar no valor global de R$45.906.85I 00 em favor 
de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo: J~diciário e 
Executivo e do Ministério Público da União, para reforço de 
dotações cons.tantes do orçamento vigente . 

Registro do Dia Nacional do Idoso, no último dia 
27 de setembro, e do Dia Internacional do Idoso, em 1° 
de outubro . 

Projeto de Lei do Senado n° 235, de 2002, de au
toria do Senador Geraldo Melo, que institui incentivo 
fiscal destinado a estimular a contratação de jovens para 
o primeiro emprego e de trabalhadores com mais de cin
qüenta anos de idade , . 

Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2002, de au
toria do Senador Benício Sampaio, que considera despe
sas operacionais os gastos realizados por empresas em 
ações de prevenção de doenças cardiovasculares. 

Considerações sobre a "Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável", realizada recentemente 
em Joanesburgo, África do Sul. . 

MAGUITO VILELA 

Congratulação ao colega pelo pronunciamento e rea
firma que o governo de Jorge Viana teve um excelente de
sempenho em seu mandato. Aparte ao Senador Tião Viana 

Congratulações ao colega pelo seu brilhante de
sempenho em São Paulo e deseja felicidades pelo seu 
segundo madato. Aparte ao Senador Romeu Tuma . 

Apoio à candidatura de Luíz Inácio Lula da Silva. 
Necessidade de promover as reformas estruturais. 

MAURO MIRANDA 

Manifestação pelo grande desempenho do colega na 
disputa pelo Governo do Estado, malgrado as dificuldades 
que tiveram de pressões políticas, de dificuldade de tempo 
de televisão. Aparte ao Senador Maguito Vilela . 

NEY SUASSUNA 

Balanço dos resultados eleitorais e defesa de mu
danças na legislação eleitoral para restringir a divulga
ção de pesquisas eleitorais . 

Apóia o colega pelo seu protesto, seu discurso e 
sua oração com relação à distorção de pesquisa eleitoral. 
Aparte ao Senador Edison Lobão . 

OSMAR DIAS 

Agradecimento à população paranaense pela sua 
recondução ao Senado e defesa da realização das refor

lU 

mas etruturais da previdência, do judiciário, política e 
tributária . 395 

327 Parecer n° 942 , de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, e Diretora, sobre o Projeto 
de Resolução n° 6, de 200 I, de autoria do Senador 
Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura e o funci
onamento da Subsecretaria de Arquivo .. 491 

328 
PEDRO SIMON 

Requerimento de n° 506, de 2002, de autoria do 
Senador Pedro Simon, solicitando a realização de Ses
são Especial do Senado Federal destinada a homenagear 

338 
o Dr. Ulysses Guimarães . 513 

RAMEZ TEBET 

419 Homenagens ao Estado do Mato Grosso do Sul 
pelo transcurso de seus 25 anos de existência, destacando 
o alento desenvolvimentista que experimenta e a neces
sidade de maiores investimentos em infra-estrutura. 
Gratidão ao povo sul-mato-grossense pela expressiva 

542 votação que o reconduziu ao Senado . 534 

ROBERTO SATURNINO 

Manifesta o seu regozijo pelo resultado da eleição 
543 no Estado do colega, com a vitória de nossos compa

nheiros, do Governador Jorge Viana e da colega , 
Marina Silva e enfatiza que o PT é um orgulho do 

555 Partido dos Trabalhadores. Aparte ao Senador Tião 
Viana . 402 

Congratulações ao colega pelo pronunciamento 
oportuno e judicioso que faz sobre as eleições realizadas no 
último 6 de outubro. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy .... 406 

400 Congratulações ao colega pelo promunciamento 
e desempenho nesta campanha que procurou com sua ! 

exposição ao eleitorado de Goiás. Aparte ao Senador 

412 Maguito Vilela . 525 
Louvor aos artigos de Alain Touraine e Boaven

522 tura de Souza Santos, publicados no jornal Folha de S. 
Paulo, do último dia 4 deste mês, analisando possíveis 
resultados das eleições do Brasil e sua capacidade em Ii
derar uma oposição ao neoliberalismo internacional. 550 

Congratulação à colega pelo desempenho brilhante 
nesta eleição e peja contribuição no plenário do Senado 

523 
Federal, apesar de não ter conseguido a sua redenção a 
esta Casa. Aparte à Senadora Emilia Fernandes . 527 

Requerimento de n° 508, de 2002, de autoria do Se
nador Roberto Saturnino, solicitando ao Ministro de Estado 
das Minas e Energia as informações que menciona.. 541 

392 ROMERO JUCÁ 

Agradecimentos à população do Estado de Rorai

534 
ma pela expressiva votação conferida a S. Ex' na dispu
ta à reeleição ao Senado Federal. Importância do debate 
entre os candidatos à presidência da República. Tendên
cia do eleitorado gaúcho no se gundo tur no das eleições 
presidenciais, conforme pesquisa realizada pela Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul. .. 583 



IV 

ROMEU TUMA 

Agradecimentos á população de São Paulo pela 
expressiva votação obtida para sua reeleição ao Senado 
da República. Importância de um pacto de governabili
dade de apoio ao próximo Presidente da República, a ser 
eleito no dia 27. Cumprimentos pela reeleição do Presi
dente do Senado, Senador Ramez Tebet, e pela reeleição 
de Jorge Viana ao Governo do Acre . 

Parecer n° 940, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente, 
sobre o Projeto de Resolução n° 82, de 2000, de iniciati
va da Comissão Diretora, que dispõe sobre a Polícia do 
Senado Federal, e sobre as emendas oferecidas á matéria. 
Seno Romeu Tuma . 

TIÃO VIANA 

Expõe sua enonne satisfação com a aprovação 
nas umas do mandato do colega, com a delegação feita 

pela sociedade do Paraná, e também, muita satisfação 
em testemunhar essa vitória e acompanhar o exercício 
do mandato do colega. Aparte ao Senador Osmar Dias ... 

Regozijo pelos resultados eleitorais obtidos pelo 
Partido dos Trabalhadores no Estado do Acre . 

396 

399 

VALMIR AMARAL 

409 Cobranças ao Governo Federal sobre a aplicação 
dos recursos provenientes do Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações - FUST. Preocupa
ção com a incidência de trabalho escravo no Brasil. 
Homenagem pelo transcurso do dia das Secretárias, no 
último dia 30 de setembro . 417 

485 WALDECK ORNELAS 

Projeto de Lei do Senado nO 234 de 2002 de 
autoria do Senador Waldeck Ornelas, qu~ dispõe s~bre 
requisitos e condições para o registro de nomes de 
domínio na rede internet no Brasil. . 516 
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