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nº 403, de 2002 (nº 1.471/2001, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Beneficente, Cultural e Social 
Borboremense a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Borborema, estado de 
São Paulo. Sen Romeu Tuma . 444 

Parecer nº 1.062, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 405, de 2002 (nº 1.493/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão da Difusora Mogia na Comunicação LIda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, 
estado de São Paulo. Sen Romeu Tuma .. 446 

Parecer nº 1.063, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 409, de 2002 (nº 1.513/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caxambuense de Radiodifusão 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Caxambu, estado de Minas Gerais, Sen 
Arlindo Porto, .., .. 447 

Parecer nº 1.064, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 416, de 2002 (nº 1.407/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciacão Rádio Comunitária do 3º Milênio de Agudos 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
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cidade de Agudos, estado de São Paulo. Sen Ro
meu Tuma . 449 

Parecer nº 1.065, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 421, de 2002 (nº 1550/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Comunitária e Educativa de 
Paracatu para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Paracatu, estado de 
Minas Gerais. Sen Arlindo Porto . 450 

Parecer nº 1,066, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
426, de 2002 (nº 1.605/2002, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária de Oriximiná, R,C.O, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Orixim iná, estado do Pará, Sen Luiz Otávio. ,..... ' .. 452 

Parecer nº 1.067, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 430, de 2002 (nº 1.329/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Pradopolense de Apoio à Educação e 
Cultura "APAEC" a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pradópolis, estado de São 
Paulo. Sen Romeu Tuma, . 454 

Parecer nº 1,068, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
436, de 2002 (nº 1.584/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Fundação Padre Pelágio  Rádio Xavantes de 
Ipameri para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Ipameri, estado 
de Goiás. Sen Mauro Miranda . 455 

Parecer nº 1.069, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 438, de 2002 (nº 1,519/2001, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Rádio Educativa de Iporá - FUNREI 
para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Iporá, estado 
de Goiás. Sen Mauro Miranda , , 457 

Parecer nº 1,070, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 441, de 2002 (nº 1,538/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Radiodifusão Itapuí LIda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Santo Antônio da Patrulha, estado do Rio 
Grande do Sul. Sen Emilia Fernandes ...... 459 

Parecer nº 1,071, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 446, de 2002 (nº 1,578/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação 
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LIda. para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Santarém, estado do Pará. 
Sen Luiz Otávio.... 460 

Parecer nQ 1.072, de 2002, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, sobre o Ofí cio nQ S/11, de 
1982 (n Q 418/82, na origem), do Governo do Estado 
do Pará, solicitando autorização do Senado Federal 
para alienar uma área de terras de volutas situadas 
no Município de Moju, à firma Sococo-Agroindústria 
da Amazônia LIda., com base no Ofício nQ 139/2002, 
daquele Governo, que solicita o prosseguirDento da 
tramitação da matéria. (Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 561, de 2002). Sen Geraldo Melo..... 462 

Parecer nQ 1.073, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 551, de 2002 (nQ 2.098, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Super Rádio DM LIda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Alegre, estado do Espírito Santo. Sen 
Ricardo Santos. . . 465 

Parecer nQ 1.074, de 2002, da Comissão Dire
tora, sobre a Redação final do Projeto de Resolução 
nQ 67, de 2002, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito ex1erno 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até US$5,000,000.00 (cinco mi
lhões de dólares dos Estados Unidos da América), 
destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, 
o Programa de Apoio à Modernização do Tribunal 
de Contas da União. Sen Edison Lobão ....... 482 

Parecer nQ 1.075, de 2002, da Comissão Di
retora, sobre a redação final do Projeto de Reso
lução n° 6, de 2001, que dispõe sobre a estrutura 
e o funcionamento da Subsecretaria de Arquivo 
do Senado Federal, consolidando os destaques e 
as emendas aprovadas pelo Plenário. Sen Edison 
Lobão . 504 

Parecer n° 1.076, de 2002, da Comissão Di
retora, sobre a redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 560, de 2002, que aprova a Progra
mação Monetária relativa ao quarto trimestre de 
2002. Edison Lobão. .. . 672 

Parecer de nQ 1.077, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 262, de 2002 (n Q 1.006/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Clube Marconi LIda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo. Sen 
Eduardo Suplicy . . 834 

Parecer de nQ 1.078, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 309, de 2002 (nº 1434/01, na Câmara 
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dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural de Ouro Verde 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ouro Verde, estado de Goiás. Sen Mauro 
Miranda.. .. . 836 

Parecer de nQ 1.079, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 314, de 2002 (nQ 1.597/02, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Cruz das Armas FM a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de João 
Pessoa, estado da Paraíba. Sen Ney Suassuna... 838 

Parecer de nQ 1.080, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 324, de 2002 (nº 1.506/01, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de São João D'aliança a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São João D'Aliança, estado de Goiás. 
Sen Mauro Miranda... . 840 

Parecer de nQ 1.081, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 328, de 2002 (nQ 1.530/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à KMR - Telecomunicações LIda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Jaciara, estado de Mato Grosso. Sen 
Jonas Pinheiro . 842 

Parecer de nQ 1.082, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 332, de 2002 (nQ 1.577/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão da SOMPUR - São Paulo Radiodifusão 
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo. Sen Eduardo Suplicy... 844 

Parecer de nQ 1.083, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 333, de 2002 (nQ 1.590/02, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Centro 
Social e Comunitário dos Moradores de Pastos Bons 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pastos Bons, estado do Maranhão. Sen 
Gilvam Borges................... . . 846 

Parecer de nº 1.084, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 337, de 2002 (nº 1.305/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Radiodifusão Cultural e Comunitária 
Danúzia Danielle a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Escada, estado de 
Pernambuco. Sen José Jorge .. 848 

Parecer de nº 1.085, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
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tivo nº 341 , de 2002 (nº 1.463/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão Sousense 
- ACRS a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Sousa, estado da Paraíba. Sen 
Ney Suassuna .. 850 

Parecer de nQ 1.086, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 346, de 2002 (nº 1.473/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação dos Moradores do Bairro Rosário a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nazareno, estado de Minas Gerais. Sen Geraldo 
Melo.. .. . 852 

Parecer de n2 1.087, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 348, de 2002 (nº 1.480/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rede Fortal de Comunicações LIda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Cedro, estado do Ceará. Sen 
Luiz Pontes. .. 854 

Parecer de nQ 1.088, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 351, de 2002 (nº 1.124/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Lucena e Castro LIda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Chapadinha, estado do Maranhão. Sen 
Gilvam Borges. .. .. 856 

Parecer de nº 1.089, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 352, de 2002 (nº 1.126/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
dos Amigos da Cultura de Colinas a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Colinas, 
estado do Maranhão. Sen Gilvam Borges . 858 

Parecer de nº 1.090, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 355, de 2002 (nº 1.240/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Fundação Dom Joaquim para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade 
de Tefé, estado do Amazonas. Sen Luiz Otávio.... 860 

Parecer de nº 1.091, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 360, de 2002 (nQ 1.390/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão de Recreio 
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Recreio, estado de Minas Gerais. Sen Geraldo 
Melo.. 862 
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Parecer de nQ 1.092, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 363, de 2002 (nQ 878/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Mães de Pirapemas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pirapemas, 
estado do Maranhão. Sen Gilvam Borges .. 864 

Parecer de nQ 1.093, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 364, de 2002 (nº 946/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociacão Comunitária Barra-Cordense a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Barra do Corda, estado do Maranhão. Sen Gilvam 
Borges. .. . 866 

Parecer de nQ 1.094, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 366, de 2002 (n Q 1.253/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Regional Centro Norte LIda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Lucas do Rio Verde, estado 
de Mato Grosso. Sen Jonas Pinheiro . 868 

Parecer de nQ 1.095, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 367, de 2002 (nQ 1284/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão de Ribeirão 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ribeirão, estado de Pernambuco. Sen 
José Jorge . 870 

Parecer de nº 1.096, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 368, de 2002 (nº 1.304/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária do Bairro São José a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Carpina, estado de Pernambuco. Sen José Jorge. 872 

Parecer de nº 1.097, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla -tivo nQ 370, de 2002 (nQ 1.308/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Rádio Buíque FM a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Buíque, 
estado de Pernambuco. Sen José Jorge.. 874 

Parecer de nº 1.098, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 395, de 2002 (nº 1.452/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Radiodifusão Cultural Cristinense 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cristina, estado de Minas Gerais. Sen 
Geraldo Melo.. 876 
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Parecer de nQ 1.099, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 401, de 2002 (nQ 1.468/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento Social, 
Cultural e Artístico de Guaratinguetá a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Guaratinguetá, estado de São Paulo. Sen Eduardo 
Suplicy. ..... . ......... . 878 

Parecer de nQ 1.100, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 402, de 2002 (nº 1.470/01, na Cãmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Rio Jaguaribe a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Russas, estado do Ceará. Sen Luiz Pontes. 880 

Parecer de nQ 1.10 1, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 406, de 2002 (nQ 1.500/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são dos Empreendimentos Radiofônicos Sulminas 
LIda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Itajubá, es
tado de Minas Gerais. Sen Geraldo Melo . 882 

Parecer de nº 1.102, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 407, de 2002 (nQ 1.507/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de 
Matinha - MA a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Matinha, estado de do 
Maranhão. Sen Gilvam Borges . 884 

Parecer de nQ 1.103, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 408, de 2002 (nº 1.510/01, na Cãmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária "São Francisco de Assis" 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Porto Franco, estado do Maranhão. Sen 
Gilvam Borges . 886 

Parecer de NQ 1.104, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 410, de 2002 (nQ 1345/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Fundação Cultural Divino Espírito San
to de Jataí, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Jataí, estado 
de Goiás. Sen Lindberg Cury.... . . 888 

Parecer de nQ 1.105, de 2002, da Comissão 
de Educaçâo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 412, de 2002 (nQ 1.388/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Assistencial da Chapada (AAC) a executar serviço 
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de radiodifusão comunitária na cidade de Utinga, 
estado da Bahia. Sen Antonio Carlos Junior. ........ 890 

Parecer de NQ 1.106, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 413, de 2002 (nQ 1.399/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
900 de Paty do Alferes LIda. a explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Botelhos, estado de Minas Gerais. Sen 
Arlindo Porto.... .. .. .. 892 

Parecer de NQ 1.107, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 414, de 2002 (nQ 1.401/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Fundação Padre Penteado para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Carmo do Rio Claro, estado de Minas 
Gerais. Sen Arlindo Porto. .. .. 894 

Parecer de nQ 1.108, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 415, de 2002 (nQ 1.404/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caminho Seguro de Bebedouro 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Sen 
Eduardo Suplicy . 896 

Parecer de nQ 1.109, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 417, de 2002 (nQ 1.408/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Lageado de Comunicação LIda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cuiabá, estado 
de Mato Grosso. Sen Jonas Pinheiro....... 898 

Parecer de nQ 1.110, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 418, de 2002 (nQ 1.410/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Venturo sa FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Venturosa, 
estado de Pernambuco. Sen José Jorge.. 900 

Parecer de nQ 1.111, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 419, de 2002 (nQ 1.533/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura, 
Rádio Comunitária Interlagos a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Campo do 
Meio, estado de Minas Gerais Sen Arlindo Porto. 902 

Parecer de nQ 1.112, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nQ 420, de 2002 (nQ 1.534/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Cultural Comunitária União de Sâo Tiago (ACCU) 

-




-


x 
Pág. 

a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Tiago, estado de Minas Gerais. Sen 
Arlindo Porto . 904 

Parecer de nº 1.113, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 422, de 2002 (nº 1.432/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária "MORIAH" a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jales, 
estado de São Paulo. Sen Eduardo Suplicy . 906 

Parecer de nº 1.114, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 432, de 2002 (nº 1.555/01, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Popular Passaquatrense de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pasas Quatro, estado de Minas Gerais. 
Sen Geraldo Melo... .. . 908 

Parecer de nº 1.115, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 435, de 2002 (nº 1.595/02, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Assis tencial Soteropolitana a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Salvador, 
estado da Bahia. Sen Antonio Carlos Junior.... 910 

Parecer de nº 1.116, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 448, de 2002 (nº 1.582/01, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Sociedade Rádio Cultura Riograndina 
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Rio Grande, estado 
do Rio Grande do Sul. Sen Emilia Fernandes....... 912 

Parecer de nº 1.117, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 449, de 2002 (nº 1.602/02, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Jardim FM LIda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Jardim, estado do Ceará. Sen Luiz Pontes . 914 

Parecer de nº 1.118, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 453, de 2002 (nº 1.648102, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Amigos do Meio Ambiente a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bu
ritizal, estado de São Paulo. Sen Eduardo Suplicy.. 916 

Parecer de nº 1.119, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 454, de 2002 (nº 1.656102, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Educativa de Piedade a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 

Pág. 

cidade de Piedade, estado de São Paulo. Sen Edu
ardo Suplicy. " .. 

Parecer de nº 1.120, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 465, de 2002 (nº 1.653/02, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão à Rádio Imembuí S.A. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul. Sen 
Emilia Fernandes . 

Parecer de nº 1.121, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 471, de 2002 (nº 870/01, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Guarany FM a executar serviço de ra
diodifusão co munitária na cidade de Abaetetuba, 
estado do Pará. Sen Luiz Otávio . 

Parecer de nº 1.122, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 472, de 2002 (nº 1.835/02, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Vale do Jaguaribe para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Aracati, estado do Ceará. Sen Luiz Pontes 

918 

920 

922 

924 

PDT 

Razões de seu desligamento do PDT - Par
tido Democrático Trabalhista. Sen Olivir Gabado... 44 

pOLíCIA FEDERAL 

Homenagem aos 38 anos de criação da Po
lícia Federal. Sen Romeu Tuma .... 934 

pOLíTICA HABITACIONAL 

Posicionamento favorável à aprovação de Projeto 
de lei oriundo da Câmara dos Deputados, que permite 
a utilização do FGTS para aquisição da casa própria 
Senador Mauro Miranda. Sen Mauro Miranda 991 

pOLíTICA INTERNACIONAL 

Registra a presença do Senador Michel Biron, 
representante da província de Quebec, no Canadá, 
em viagem oficial a este parlamento. Sen Ramez 
Tebet. . . 934 

pOLíTICA NUCLEAR 

Satisfação com a decisão do Iraque em per
mitir que a Comissão Especial da ONU vistorie se 



Pág. 

existe arma de destruição em massa naquele pais. 
Sen Eduardo Suplicy. . 641 

pOLíTICA ORÇAMENTÁRIA 

Críticas ao veto presidencial à emenda de 
autoria de S. Exª à Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
que visava reduzir o déficit financeiro da Previdên
cia. Sen Waldeck Ornelas.. . .. 475 

pOLíTICA SOCIAL 

Comentários sobre as perspectivas de en
frentamento da questão social pelo novo governo. 
Sen Ademir Andrade. . .. 

Defesa da instituição de um programa nacio
nal voltado para a efetiva redução das desigualda
des regionais. Senador Mozarildo Cavalcanti. Sen 
Mozarildo Cavalcanti. .. .. 

Apoio à intenção do Presidente eleito Luís 
Inácio Lula da Silva de promover audiências popu
lares como forma de manter sintonia com as ne
cessidades da população. Sen Maguito Vilela ..... 

Homenagem ao Centro de Integração Empre
sa - Escola, entidade não-governamental voltada 
para a ação social. Sen Romero Jucá . 

939 

70 

606 

611 

pOLíTICA TECNOLÓGICA 

Defesa de políticas agressivas de incentivo 
ao desenvolvimento tecnológico. Sen Ademir An
drade... .......... 813 

POSSE 

Consideraç6es sobre a mudança da data 
de posse do novo Presidente eleito. Sen Geraldo 
Melo .. 

Defesa da mudança da data para a posse 
do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Sen 
Eduardo Suplicy . 

Apoio a mudança da data de posse do novo 
Presidente eleito. Sen Ramez Tebet .... 

649 

653 

654 

PROCLAMAÇÃO 

Homenagens pelo transcurso do 113º aniver
sário da Proclamação da República. Sen Ramez 
Tebet...... .. 

Transcurso, no próximo dia 15 de novembro, 
do aniversário da Proclamação da República. Sen 
Lúcio Alcântara. . . 

931 

816 

XI 

Pág. 

PROJETO DE LEI 

Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2002, 
que altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, 
(Código Eleitoral), para assegurar o exercício do 
sufrágio aos condenados cuja sentença não tran
sitou em julgado Senador Mozarildo Cavalcanti ... 

Necessidade de aprofundamento na análise 
do Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2002, que 
dispõe sobre a proteção de informação não divulga-
da submetida para aprovação da comercialização 
de produtos. Sen Ney Suassuna......... 

Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2002 
- Complementar, que altera dispositivos da Lei Com
plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre as operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comu
nicação, e dá outras providências, com a redação 
que lhe deu a Lei Complementar nº 102, de 11 de 
julho de 2000. Sen Paulo Hartung....................... 

Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2002, 
que dá nome de Palácio Tuiuiú ao prédio do Tribu
nal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Sen 
.Ramez Tebet... ... . . . .. . .. . ......... . . ...... . ....... . .. . .... ....... . 

959 

981 

159 

620 

Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2002, 
que dispõe sobre incentivos fiscais para Projetos 
ambientais. Sen Waldeck Omelas. .................. 620 

PRONUNCIAMENTO 

Considerações ao pronunciamento do Sena
dor Romero Jucá. Sen Heloísa Helena. .. ...... ... 656 

PROPOSTA DE EMENDA 

Proposta de Emenda de nº 31 , de 2002, tendo 
como primeiro signatário o Senador Moreira Men
des, que altera os arts. 71 e 75 da Constituição 
Federal, estabelecendo prazo para o julgamento, 
pelas casas legislativas, das contas anualmente 
prestadas pelos Chefes do Poder Executivo, em 
nível Federal, esladual, distrital e municipal. À Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sen 
Moreira Mendes .. 618 

QUALIDADE DE VIDA 

Considerações sobre reportagem publicada 
no jornal Folha de S. Paulo sobre a qualidade de 
vida no Estado do Tocantins. Sen Eduardo Siqueira 
Campos.... . 470 



XII 

Pág. 

RECURSO 

Satisfação com a união da bancada goiana 
no Congresso Nacional em busca de recursos para 
o Estado de Goiás. Sen Mauro Miranda .. 

Apelo pela liberação de recursos do Orçamen
to da União destinados à Universidade do Tocantins 
- UNITINS. Sen Carlos Patrocínio.. 

613 

929 

RECURSOS FINANCEIROS 

Defesa de celeridade na aprovação de projeto 
de lei que cria o Fundo Constitucional do Distrito 
Federal para garantia do repasse automático de 
recursos federais. Sen Lindberg Cury .. 474 

RECURSOS MINERAIS 

Sugestões ao próximo governo para que exe
cute o Projeto Prisma, do Ministério de Minas e 
Energia, que cria diretrizes para ampliar a produção 
mineral e siderúrgica do Brasil, bem como que seja 
criada a Agência Nacional de Mineração. Senador 
José Jorge. .. .. 76 

REFORMA AGRÁRIA 

Análise histórica da reforma agrária no Brasil. 
Senador Amir Lando . 

Sugestões ao Presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva para a efetivação da reforma no cam
po. Senador Amir Lando .. 

40 

40 

REGIÃO AMAZÔNICA 

Apelo ao Governo Eleito no sentido de que 
defina prioridades para a Amazônia brasileira, com 
a intenção de evitar sua desnacionalização. Sena
dor Mozarildo Cavalcanti. .. 

Preocupação com a ação dos Estados Unidos 
no uso de herbicidas para destruição das planta
ções de coca na Amazônia, sob o pretexto do Plano 
Colômbia. Senador Mozarildo Cavalcanti .. 

9 

9 

RENÚNCIA 

Apelo à Casa para que vote o mais rápido 
possível Projeto de Resolução de sua autoria, que 
propõe mudança no art. 4º do Código de Ética do 
Senado, referente a processo de renúncia de se
nador. Senador Osmar Dias .. 646 

Pág. 

RÉPLICA 

Réplica aos comentários da Senadora Helo
ísa Helena. Sen Romero Jucá. .. .. 652 

REQUERIMENTO 

Requerimento nº 526, de 2002, solicitando 
homenagens de pesar pelo falecimento da Senho
ra Maria Dolores Alcântara e Silva, ocorrido no dia 
1º do corrente. Sen Eduardo Siqueira Campos ..... 45 

Requerimento nº 527, de 2002, solicitando 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de De
creto Legislativo nº 468, de 2002 (nº 1.702/2002, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga concessão à Editora Boa Vista Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Boa Vista, estado de Roraima. 
Sen Mozarildo Cavalcanti . 82 

Requerimento n° 528, de 2002, solicitando 
que seja destacado para votação em separado a 
Emenda 179, apresentada à MPV n° 46/2002, para 
inserir no projeto de lei da conversão. Sen Moreira 
Mendes. .. . 227 

Requerimento n° 529, de 2002, solicitando 
preferência para a Emenda Provisória n° 28, a fim 
de ser votada antes da Medida Provisória n° 47, de 
2002, que dispõe sobre a estruturação da Carreira 
de Perito Federal Agrário a criação da Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Perito Federal 
Agrário - GDAPA e da Gratificação Especial de 
Perito Federal Agrário - GEPRA, e dá outras pro
vidências. Sen Mauro Miranda. .. 243 

Requerimento n° 530, de 2002, solicitando 
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câ
mara n° 110, de 2001 a fim de ser feita na sessão 
de 16 de dezembro próximo. Sen Mauro Miranda. 311 

Requerimento n° 531, de 2002, solicitan
do destaque para Rejeição do art. 20 da Emenda 
Substitutiva da Comissão de Relações Exteriores 
ao Projeto de Decreto Legislativo n° 298, de 2001 , 
que aprova o texto da Convenção n° 171, da Or
ganização Internacional do Trabalho, relativa ao 
Trabalho noturno. Sen Tião Viana . 312 

Requerimento de nº 532, de 2002, de urgên
cia para o Projeto de Lei do Senado nº 128, de 
2002 - Complementar, que altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, 
que Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Dis
trito Federal sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comuni
cação e dá outras providências Sen José Agripino. 481 



Pág. 

Requerimento de nQ533, de 2002, de inicia
tiva da Comissão de Assuntos Econômicos, solici
tando urgência para o Projeto de Resolução nQ 68, 
de 2002, que autoriza a União a conceder garantia 
à contratação de operação de crédito externo no 
valor equivalente a até US$75,000,000.00 (setenta 
e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, entre a Caixa Econômica 
Federal (CEF) e o Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - Banco Mundial 
(BIRD), destinada a financiar parcialmente o Pro
grama de Modernização do Setor de Saneamento 
- PMSS 11. Sen Lúcio Alcântara . 481 

Requerimento de nº 534, de 2002, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitan
do urgência para o Projeto de Resolução nQ69, de 
2002, que autoriza a União a conceder garantia, e 
o Governo do Estado de Goiás a conceder contra
garantia à União - ambas referentes ao empréstimo 
da Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor equivalente a até US$ 47,600,000.00 (qua
renta e sete milhões e seiscentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América), destinado a financiar, 
parcialmente, o Programa de Água e Saneamento 
de Goiânia. Sen Lúcio Alcântara 482 

Requerimento n° 535, de 2002, solicitando 
adiamento da votação da PEC n° 32/2001, a fim 
de ser feita na sessão de 28 de novembro de 2002. 
Sen Eduardo Suplicy.. 490 

Requerimento n° 536, de 2002, solicitando 
adiamento da discussão da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 42, de 2002 a fim de ser feita na 
sessão de 20-11 -02. Sen Geraldo Althoff. . 500 

Requerimento n° 537, de 2002, solicitando 
destaque, para votação em separado, do art. 10 do 
Projeto de Resolução n° 6, de 2001 . Sen Mozarildo 
Cavalcanti. . .. 502 

Requerimento n° 538, de 2002, solcitando des
taque, para votação em separado, do dispoSITivo cons
tante da Emenda n° 3-CDIR, apresentada ao Projeto de 
Resolução n° 6, de 2001 .sen Mozarildo CavalcantL ... 502 

Requerimento n° 539, de 2002, solicitando a 
dispensa de publicação do Parecer para imediata 
discussão e votação da redação final do Projeto 
de Resolução n° 6, de 2001, de autoria do Sena
dor Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura 
e o funcionamento da subsecretaria de Arquivo do 
Senado FederaL Sen Mozarildo Cavalcanti ........ 606 

Requerimento de nº 540, de 2002 (nº 9/2002
CRE), solicitando ao Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores as informações que menciona. Sen 
Heloisa Helena. 327 

XIII 

Pág. 

Requerimento de NQ 541, de 2002, solicitan
do ao Tribunal de Contas da União as informações 
que menciona. Sen Gilvam Borges 

Requerimento de nº 542, de 2002, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara nQ110, de 2001, 
que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conse
lhos Regionais dos Despachantes Documentalistas 
e dá outras providências. Sen Mauro Miranda.... 

629 

672 

RODOVIA 

Considerações sobre o resultado da pesquisa 
anual sobre o estado de conservação das estradas 
brasileiras feita pela Confederação Nacional dos 
Transportes Terrestres. Senador Waldeck Ornelas. 

Comentários à pesquisa da Confederação Na
cional dos Transportes sobre as péssimas condições 
das rodovias brasileiras e, em especial, das que cor
tam o Estado de Goiás. Senador Mauro Miranda. 

935 

321 

SALÁRIO 

Solicitação de apoio à proposta do Presiden
te eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de aumento do 
valor do salário mínimo para R$ 240,00. Senador 
Carlos Patrocínio............. .. ........ 681 

SECA 

Criticas à indisponibilidade pelo Governo Fe
deral de recursos orçamentários destinados à preven
ção e combate à seca. Senadora Heloísa Helena. 927 

SENADO 

Esclarecimentos sobre notícias recentemen
te veiculadas acerca do cargo de Diretor-Geral do 
Senado FederaL Senador Bernardo CabraL 

Registro dos eventos realizados por ocasião 
da comemoração dos 111 anos de existência do 
Senado Federal. Senadora Emilia Fernandes.. 

934 

479 

SEQÜESTRO 

Reflexões sobre o caso Pedrinho e as pos
síveis repercussões negativas para o seqüestrado 
e sua família biológica. Senador Lindberg Cury.. 937 

SOLICITAÇÃO 

Apelo para a votação do orçamento ainda 
neste ano. Senador Ney Suassuna..... 82 



Ata da 124ª Ses são Não De li be ra ti va Ordi ná ria
em 8 de no vem 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. Edi son Lo bão e Mo za ril do Ca val can ti

{(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta à ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECER Nº 1.027 , DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 180, de 2002, 
de au to ria do Se na dor Edi son Lo bão, que 
al te ra a Lei nº 8.670, de 30 de ju nho de
1993, que dis põe so bre a cri a ção de
Esco las Téc ni cas e Agro téc ni cas Fe de ra -
is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Relator: Se na dor Pa u lo Sou to

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de Edu ca -
ção, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do
nº 180, de 2002, que tem por ob je ti vo a cri a ção da Esco la 
Agro téc ni ca Fe de ral de São Ra i mun do das Man ga be i -
ras, no Esta do do Ma ra nhão.

Com esse pro pó si to, o art. 1º da pro po si ção em
exa me de ter mi na a al te ra ção do art. 2º da Lei nº 8.670,
de 30 de ju nho de 1993, de modo a acres cen tar o nome
da Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de São Ra i mun do das
Man ga be i ras – Ma ra nhão na re la ção dos es ta be le ci -
men tos de en si no a se rem cri a dos por meio da lei aci ma
ci ta da.

O pro je to em foco es cla re ce ain da que as des pe -
sas ne ces sá ri as cor re rão à con ta do or ça men to do Mi -
nis té rio da Edu ca ção (MEC) e que o Po der Exe cu ti vo to -
ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à cri a ção da nova es -
co la agro téc ni ca.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das à pro po si ção.

II – Aná li se

O Pólo Sul do Ma ra nhão, re gião a ser be ne fi ci a -
da com a cri a ção da Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de
São Ra i mun do das Man ga be i ras, tem área de 48.696
Km² e po pu la ção de 136.691 ha bi tan tes. Pos sui cli ma
pri vi le gi a do para pro du ção de grãos e dis põe de for te
po ten ci al para ati vi da des de bo vi no cul tu ra, avi cul tu ra e
su i no cul tu ra.

Os agri cul to res lo ca is ne ces si tam de ade qua do
su por te téc ni co nas fa ses de pro du ção e co mer ci a li za -
ção de seus pro du tos, de modo a aten der às cres cen -
tes exi gên ci as do mer ca do con su mi dor. Nes se sen ti do, 
a ins ta la ção de uma es co la pú bli ca de edu ca ção tec -
no ló gi ca para o se tor agro pe cuá rio é fa tor de ci si vo
para o de sen vol vi men to re gi o nal e me lho ria do pa drão
de vida de par ce la sig ni fi ca ti va da po pu la ção.

Na rede de en si no pú bli co, as es co las agro téc ni -
cas fe de ra is são as mais re qui si ta das, por dis po rem de
re cur sos ade qua dos para a for ma ção pro fis si o nal com a 
qua li da de re que ri da pe las cir cuns tân ci as atu a is re la ti vas 
às ati vi da des do se tor pri má rio da eco no mia.

A cri a ção da Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de São
Ra i mun do das Man ga be i ras cons ti tui ação ob je ti va e re -
le van te para es ti mu lar e aper fe i ço ar a for ma ção ci en tí fi -
ca e tec no ló gi ca dos jo vens e, des sa for ma, con tri bu ir
para o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co dos mu ni cí pi -
os que com põem o Pólo Sul do Ma ra nhão.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 180, de 2002.

Sala da Co mis são, 5-11-2002. – Pre si den te  – Re -
la tor.
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Of. nº CE/51/2002

Bra sí lia, 5 de no vem bro de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

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

apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje, Pro je to de
Lei do Se na do nº 180 de 2002, de au to ria de Sua Exce -
lên cia o Se nhor Se na dor Edi son Lo bão e ou tro(s) Sr(s.)
Se na do res que, “Alte ra a Lei nº 8.670, de 30 de ju nho de
1993, que dis põe so bre a cri a ção de Esco las Téc ni cas e
Agro téc ni cas Fe de ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as

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

PARECER Nº 1.028, DE 2002

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
404, de 2002 (nº 1.479/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga per mis são à Rá dio Are ia Bran ca
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São
Pa u lo.

RELATOR: Se na dor Gilvam Borges

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 404, de 2002 (nº 1.479, de 2001, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Are ia Bran ca Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 750, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 170, de 27 de
mar ço de 2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do
em pre en di men to Rá dio Are ia Bran ca Ltda.
(cf. fl. 9):

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da

Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, o De pu ta do Gas tão Vi e i ra.

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 404, de 2002, evi den -
cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi -
can do ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Are ia
Bran ca Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos 
e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são,
opi na mos pela APROVAÇÃO do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – Pre -
si den te, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:
............................................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
............................................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser  vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.029, DE 2002
Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 437, de
2002 (nº 1.255 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca -
ci o nal San to Afon so, para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a -
no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 303, de

2001 ,  o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -

gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 813, de 28 de de -
zem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to Afon so para exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do art. 1 6, § 1 0, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1 963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.1 08, de 24 de de zem bro de
1 996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul -
tu ral e Edu ca ci o nal San to Afon so (cf. fl. 71 ):

• Pre si den te – Dan ton Bar ros de Alme i da
• Di re tor Exe cu ti vo – José Ra i mun do Vi di gal

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795,  de 31  de ou -
tu bro de 1 963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.1 08, de 24 de de zem bro de 1 996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1 992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
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no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 1 4 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.1 1 7, de 27 de agos to de 1962, que “ins ti tui o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 437, de 2002.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
............................................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
............................................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.1 1 7, DE 27 DE AGOSTO DE 1 962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

DECRETO Nº 52.795,
DE 31  DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO-LEI 
Nº 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117 
(*), de 27 de agos to de 1962

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

Art. 1 4. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as uni ver si da des bra si le i ras;
d) as fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

es ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1 º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te, pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
............................................................................................................

DECRETO Nº 2.1 08,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1 996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

............................................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe di -

en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre -

tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Of. nº CE/51/2002

Bra sí lia, 5 de no vem bro de 2002

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

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje, Pro -
je to de Lei do Se na do nº 180 de 2002, de au to ria de
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Edi son Lo bão e ou -
tro(s) Sr(s.) Se na do res que, “Alte ra a Lei nº 8.670, de
30 de ju nho de 1993, que dis põe so bre a cri a ção de
Esco las Téc ni cas e Agro téc ni cas Fe de ra is, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nos ter mos
do art. 91, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de cin -
co dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo
da com po si ção da Casa, para que o Pro je to de Lei do
Se na do nº 180, de 2002, seja apre ci a do pelo Ple ná rio,
nos ter mos do art. 91, §§ 3º e 5º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora do -
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, por 20 mi nu tos.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os la men tá ve is epi -
só di os ocor ri dos no pre sí dio Ban gu 1, no Rio de Ja ne i ro,
le vam-nos a re fle tir so bre a gra vi da de do nar co trá fi co em
nos so País. É ina cre di tá vel que Fer nan di nho Be i ra-Mar,
de fac ção do Co man do Ver me lho, te nha con se gui do che -
fi ar uma re vol ta, ma tar tra fi can tes de fac ções ri va is, fa zer
re féns, ame a çá-los de mor te vi o len ta, tudo den tro de uma
pri são con si de ra da de se gu ran ça má xi ma.

Esses fa tos de mons tram o quan to es ta mos en vol vi -
dos com o nar co trá fi co e, prin ci pal men te, con sis tem em
uma ame a ça a nos sa so be ra nia. Te mos as sis ti do às in sis -
ten tes in ter ven ções ame ri ca nas em pa í ses da Amé ri ca La -
ti na, com a des cul pa de au xi li ar no com ba te às dro gas.

Lem bra mos o caso da Co lôm bia, sob a mira dos
Esta dos Uni dos há já al gum tem po. No go ver no de Pas -
tra na, ini ci ou-se a guer ra às dro gas, que con sis ti ria, prin ci -
pal men te, na eli mi na ção das plan ta ções de coca. Os
plan ti os de coca na que le país ocu pam cer ca de 120 mil
hec ta res e em pre gam 300 mil agri cul to res, es pe ci al men te 
no Sul, o que faz da Co lôm bia o ma i or pro du tor de co ca í -
na do mun do. São ain da cul ti va dos 17 mil hec ta res de pa -
pou la para a ex tra ção da he ro í na.

Os Esta dos Uni dos cal cu lam que 80% da co ca í na
e dois ter ços da he ro í na con su mi dos por cer ca de 1,3 mi -
lhão de usuá ri os no país se jam pro du zi dos na Co lôm bia. 
Em 1999, ela bo ra ram o Pla no Co lôm bia, uma es tra té gia
para com ba ter o nar co trá fi co cuja apli ca ção cus ta ria cer -
ca de US$7,5 bi lhões, di vi di dos en tre Esta dos Uni dos,
Ja pão, União Eu ro péia e Ca na dá. 

Fra cas sou a pri me i ra eta pa do pla no. Os pe ri go -
sos fu mi ga men tos das plan ta ções de coca, ini ci a dos
em 1999, ca u sa ram pre o cu pa ções não só na Co lôm -
bia como nos pa í ses vi zi nhos, in clu si ve o Bra sil, que
tem uma fron te i ra de 1.600 qui lô me tros de flo res ta
den sa, e onde é ri go ro sa men te im pos sí vel de fi nir
onde ter mi na o ter ri tó rio de um país e co me ça o do
ou tro. A fu mi ga ção com her bi ci das quí mi cos cons ti tui 
gra ve ame a ça às co mu ni da des in dí ge nas, às flo res -
tas e à vida sil ves tre na Ama zô nia. O uso do her bi ci da 
gli fo sa to não im pe diu o cul ti vo da coca, mas des tru iu
os cul ti vos de ali men tos, ca u sou pro ble mas de sa ú de 
e con ta mi nou a água.

As con se qüên ci as da ação ame ri ca na são tão gra -
ves, que o co lom bi a no Ri car do Var gas Meza, da Ação
Andi na, con si de ra que “da in ten ção de ser um ‘pla no
para a paz, a pros pe ri da de e o for ta le ci men to do Esta do’, 
o Pla no Co lôm bia é, na ver da de, um pla no para a guer ra, 
a po bre za e o de bi li ta men to do Esta do”.

E, aqui, Sr. Pre si den te, é in te res san te lem brar que
os Esta dos Uni dos fa zem esse pa pel de “xe ri fe” em to -
dos os can tos do mun do e, no nos so caso, sob a des cul -
pa do com ba te à dro ga e da de fe sa de cer tos in te res ses. 
Mas, na ver da de, es tão fa zen do uma in ter ven ção aber ta
em um país ami go. Por tan to, é bom que nós, no Bra sil –

te nho re pe ti do isso des ta tri bu na –, es te ja mos aler ta
para que o pró xi mo pas so não seja na Ama zô nia bra si le -
i ra, sob a des cul pa de que aqui es tão se es con den do ou
para cá es tão se trans fe rin do os nar co tra fi can tes, os
guer ri lhe i ros. Com essa des cul pa da qui a pou co tam bém 
vão in ter vir no Bra sil. Aliás, eles têm fe i to su ces si vas
ges tões para que o Go ver no bra si le i ro se alie a esse pla -
no, dito “Pla no Co lôm bia”, para aju dar, como se fos se
um es for ço in ter na ci o nal de com ba te às dro gas. Eles, os
Esta dos Uni dos, que são os ma i o res con su mi do res do
mun do! É um pa ra do xo: de um lado Esta dos Uni dos e
Eu ro pa, os ma i o res con su mi do res da dro ga no mun do
que ren do com ba ter esse mal jus ta men te onde se pro -
duz a dro ga e, sob esse pre tex to, por tan to, do mi nar,
como do mi nam, a Amé ri ca La ti na!

É bom lem brar que um qui lo de co ca í na com pra do
na Co lôm bia por US$2 mil é ven di do, no va re jo, nas ruas
de Frank furt, por US$150 mil – ve jam, por tan to, o lu cro
des sa ope ra ção –, con ce den do ao nar co trá fi co um de
seus me lho res mo men tos. Diz-se que a ca pa ci da de de
ex por ta ção do país é de 500 to ne la das de co ca í na e que 
a ca pa ci da de de in ter di ção é de ape nas 20%, o que dá
uma ex por ta ção de 400 to ne la das. Re cla ma Ri car do
Var gas Meza de pe ri go sos efe i tos so ci a is e am bi en ta is
na apli ca ção do Pla no Co lôm bia.

A ma i o ria dos ana lis tas cri ti ca o ca rá ter mi li tar do
pla no. E al guns ain da vão mais lon ge, con si de ran do que
o in te res se em der ro tar a guer ri lha co lom bi a na e aca bar
com as plan ta ções de coca faz par te de um pro je to
geo-es tra té gi co de do mi na ção da Amé ri ca La ti na. Bas ta
ver que, ape sar da pro pa gan da im pe ri a lis ta de pre ser va -
ção da Ama zô nia – fal sa pre ga ção –, os ame ri ca nos
não abrem mão das fu mi ga ções com des fo lhan tes, es -
pe ci al men te com o uso de fun gos como o fu sa ri um
oxy spo rum, de con se qüên ci as de vas ta do ras para a fa -
u na e a flo ra da re gião, po den do trans for mar a flo res ta
ama zô ni ca em um novo Vi et nã.

Nova fase do Pla no Co lôm bia está sen do im ple -
men ta da ago ra. Um acor do en tre cam po ne ses e o go -
ver no co lom bi a no pre via uma aju da para aque les que
aban do nas sem as plan ta ções de coca e se de di cas sem 
a um ou tro tipo de cul ti vo. A pro mes sa foi pa gar mil dó la -
res a 38 mil cam po ne ses para o cum pri men to do acor do. 
Entre tan to, só 25% de les co me ça ram no vos plan ti os.

Com a as cen são de Alva ro Uri be ao po der, os
Esta dos Uni dos re sol ve ram ata car no va men te, uma vez
que, na pri me i ra ten ta ti va, fra cas sa ram to tal men te: a pro -
du ção de coca cres ceu 25% nos úl ti mos anos, como se
a in ter fe rên cia ame ri ca na ti ves se aju da do, e não atra pa -
lha do. Ago ra, o De par ta men to de Esta do ame ri ca no pre -
ten de ma tar tan tos cul ti vos que o re plan tio não pos sa
acom pa nhar o rit mo.

A ile ga li da de da dro ga fez os pre ços al can ça rem
ní ve is fan tás ti cos no mer ca do in ter na ci o nal. La men ta -
vel men te, o Bra sil tem sido um cor re dor para o trans por te 
da dro ga para os Esta dos Uni dos e a Eu ro pa. As li ga -
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ções do trá fi co bra si le i ro com a Co lôm bia são in ten sas.
Fer nan di nho Be i ra-Mar, pre so na que le país, con ti nua
do mi nan do, de den tro do pre sí dio, o nar co trá fi co no Rio
de Ja ne i ro e em al guns ou tros Esta dos bra si le i ros.

É pre ci so que as au to ri da des bra si le i ras aten -
tem para esse pro ble ma que nos afe ta de per to. Em
pri me i ro lu gar, a pos si bi li da de de des tru i ção de nos -
sas flo res tas com as fu mi ga ções ame ri ca nas, o pe ri -
go que cor re nos sa po pu la ção fron te i ri ça e a pos si bi -
li da de de con ta mi na ção de nos sas águas. Isso sem
fa lar, Sr. Pre si den te, no pe ri go que cor re nos sa so be -
ra nia à mer cê de po lí ti cas ame ri ca nas de sas tro sas.
Sem pre é bom lem brar a pro pos ta já fe i ta pe los Esta -
dos Uni dos de que os pa í ses de ve do res po dem pa -
gar suas dí vi das com a ces são de par te de seu ter ri tó -
rio, fra se que de mons tra o pou co caso da que le país
para com pa í ses mais po bres, de ve do res do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Faço, por tan to, mais um ape lo, des ta tri bu na, ao novo 
Pre si den te ele i to para que aten te para a Ama zô nia bra si le i -
ra e a in clua como pri o ri da de no seu pla no de Go ver no
para que ela pos sa con ti nu ar sen do bra si le i ra.

Con fi an do no bom sen so e no dis cer ni men to de nos -
sas au to ri da des, es pe ra mos que o Bra sil pos sa sair in có lu -
me des sa de sas tro sa con fu são in ter na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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 20 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 do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ouvi aten ta men -
te o pro nun ci a men to do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e
so li da ri zo-me com as pre o cu pa ções de S. Exª em re la -
ção ao com ba te à vi o lên cia, à dro ga e ao nar co trá fi co e à 
im po si ção da bus ca da paz por meio da guer ra, da vi o -
lên cia e do su per po der dos Esta dos Uni dos, tan to do
pon to de vis ta po lí ti co quan to eco nô mi co. É re al men te
um as sun to mu i to pre o cu pan te.

Pa re ce-me que não se pode, em nome do com ba -
te ao ter ro ris mo, es ta be le cer um re tor no a an ti gos mé to -
dos, prin ci pal men te vol ta dos para a guer ra. E o Bra sil
pre ci sa, den tro de uma vi são de so be ra nia na ci o nal, de
re la ção so li dá ria com os po vos e, prin ci pal men te, do for -
ta le ci men to da Amé ri ca La ti na, es tar aten to e aler ta com
a Ama zô nia. E os da dos so bre cres ci men to da vi o lên cia
e da po bre za na Amé ri ca La ti na são alar man tes.

Hoje pela ma nhã, eu lia no jor nal O Esta do de
S.Pa u lo que a Ce pal, Co mis são Eco nô mi ca para a
Amé ri ca La ti na, está apre sen tan do o seu re la tó rio de
2002, onde re ve la o cres ci men to da po bre za na Amé ri ca
La ti na: 44% da po pu la ção da Amé ri ca La ti na, por tan to,
221 mi lhões de pes so as, é cons ti tu í da de po bres e ou tro
tan to vive na to tal mi sé ria, sem con di ção se quer para se
ali men tar ou ter mo ra dia.

Então, num am bi en te de po bre za, de de ses tru tu ra
eco nô mi ca e so ci al, as po tên ci as des te Pla ne ta de ve ri am

mu i to mais bus car ações co le ti vas, con jun tas e so li dá ri as
com di fe ren tes pa í ses, na di re ção não de le var a um Pla no
Co lôm bia; sa be mos que, com o Pla no Co lôm bia, co nhe ci -
do por com ba ter o ter ro ris mo e a dro ga na que le país, hou -
ve re for ço mi li tar, hou ve po lí ti cas de medo, de con fron to,
quan do se de ve ria cha mar aque les agri cul to res – in clu si ve
como dis se o Se na dor aqui –, que plan tam para os ame ri -
ca nos con su mi rem, e bus car al ter na ti vas.

Di a lo ga mos com pro fes so res e sin di ca lis tas da
Co lôm bia e eles nos ex pli ca ram que há uma mi sé ria to -
tal, há uma de ses tru tu ra de prin cí pi os, há um mo vi men to
re vo lu ci o ná rio, em que ten tam pe las ar mas – com que
não con cor da mos -, es ta be le cer uma nova or dem na -
que le país. Mas qua is os pro je tos con cre tos que os ame -
ri ca nos, por exem plo, apre sen ta ram ao país? Ne nhum.
Estão es ti mu lan do o con fron to, as sim como es ta be le -
cem e de fi nem pa í ses como seus ini mi gos. E a pri me i ra
me di da é to mar de ci sões, como a re cen te, quer di zer, o
ata que ao Ira que, por exem plo. Já des tru í ram mi lhões de 
pes so as na guer ra com o Afe ga nis tão.

Le mos in clu si ve uma crí ti ca de um jor nal ale mão, e 
o ar ti go di zia que o com ba te ao ter ro ris mo não se faz ne -
ces sa ri a men te com a pre ga ção da mor te e nem com a
sus ten ta ção da guer ra.

Qu e re mos ini ci ar este pro nun ci a men to, que não ti -
nha esse con te ú do, di zen do que pre ci sa mos ob ser var
aten ta men te os acon te ci men tos. Hoje, a CNN es pa lhou
pelo mun do – e já é no tí cia tam bém nos jor na is e me i os
de co mu ni ca ção do Bra sil – que, na nos sa trí pli ce fron te -
i ra, Argen ti na, Pa ra guai e Bra sil, por tan to, pró xi ma ao
meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, na nos sa Re gião Sul,
já hou ve re u niões ter ro ris tas. Às ve zes, é uma se men te
que se plan ta com con se qüên ci as que, sa be mos, não
são as me lho res.

Que o Go ver no bra si le i ro se ma ni fes te e que os
go ver nos do Pa ra guai e Argen ti na tam bém bus quem es -
cla re cer es ses fa tos. Não po de mos per mi tir que as so lu -
ções ve nham por meio de mais vi o lên cia.

Qu e ro cum pri men tar o con te ú do do pro nun ci a men -
to do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti nes ta tri bu na.

O mo ti vo que nos trou xe à tri bu na é, sem dú vi da,
di zer que, den tro de todo este con tex to de po bre za, de
mi sé ria, de bus ca de al ter na ti vas de in clu são so ci al, de
opor tu ni da des para as pes so as, par ti cu lar men te de fen -
do que, além, lo gi ca men te, do com ba te à fome, que é o
gran de de sa fio que o nos so pró xi mo Pre si den te vai ban -
car, quan do abor dou o as sun to na gran de e exi to sa re u -
nião que ocor reu on tem, com o cha ma men to fe i to pelo
fu tu ro Pre si den te Lula à so ci e da de bra si le i ra, às en ti da -
des sin di ca is, à clas se em pre sa ri al, às or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e que foi mu i to po si ti vo, te mos que
bus car o cres ci men to do País, ge ran do em pre go, dis tri -
bu in do ren da e dan do opor tu ni da de às pes so as para
que te nham dig ni da de e ci da da nia. 

Den tro des sa vi são, Sr. Pre si den te, que ro re gis trar
um even to al ta men te sig ni fi ca ti vo, que se re a li za rá ama -
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nhã, dia 9 de no vem bro, no meu Esta do, o Rio Gran de do
Sul. O Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul, por meio
da nos sa Se cre ta ria de Edu ca ção, es ta rá pro mo ven do o 1º
Con gres so Esta du al do Mova – Mo vi men to de Alfa be ti za -
ção de Jo vens e Adul tos do Rio Gran de do Sul.

O even to ocor re rá em Por to Ale gre e será aber to
pelo nos so Go ver na dor Olí vio Du tra e pela Se cre tá ria
de Edu ca ção, a co le ga pro fes so ra Lú cia Ca mi ni. Pre -
ten de re u nir en tre cin co a sete mil pes so as. Sob uma
pers pec ti va de con ti nu i da de e afir ma ção des se Mo vi -
men to, como prá ti ca de iden ti fi ca ção da Edu ca ção Po -
pu lar, es ta rão re u ni dos no mes que se con sa gra ram
de fen den do e im ple men tan do os Mo vi men tos de Alfa -
be ti za ção na ci o nal e in ter na ci o nal.

Estão sen do es pe ra dos e par ti ci pa rão dos tra ba -
lhos que se re a li za rão du ran te todo o dia Ana Ma ria Fre i -
re, edu ca do ra e vi ú va de Pa u lo Fre i re; Pe dro Pon tu al,
Pre si den te do Con se lho de Edu ca ção de Adul tos da
Amé ri ca La ti na; Sô nia Schne i der, re pre sen tan te da
Rede de Apo io à Ação Alfa be ti za do ra do Bra sil; o edu -
ca dor Car los Ro dri gues Bran dão e Luiz Per ci val Leme
Brit to, Pre si den te da Asso ci a ção de Le i tu ra do Bra sil, que 
vão con du zir as dis cus sões.

Enten de mos, Srªs e Srs. Se na do res, que, para
di mi nu ir o anal fa be tis mo e pro mo ver a in clu são so ci -
al, essa ini ci a ti va do Go ver no ga ú cho foi es sen ci al. O
Go ver no do Esta do cri ou, em 1999, este Mo vi men to
de Alfa be ti za ção, que não é um pro gra ma de al fa be ti -
za ção tra di ci o nal; ele con vo cou os jo vens e adul tos a
par tir de quin ze anos e con tou com a par ti ci pa ção de
inú me ras pes so as de mais de se ten ta anos nos ban -
cos es co la res por todo Esta do. Por tan to, den tro da
po lí ti ca pú bli ca edu ca ci o nal, esse mo vi men to é con -
si de ra do de gran de pri o ri da de.

Tra ta-se de uma ação de go ver no para su pe rar o
anal fa be tis mo en tre os jo vens e adul tos, prin ci pal men te por -
que a edu ca ção, a le i tu ra, a es cri ta e a in te gra ção das pes -
so as com a sua re a li da de é a afir ma ção da ci da da nia.

Esse mo vi men to, ba se a do na ex pe riên cia ini ci -
a da por Pa u lo Fre i re como Se cre tá rio Mu ni ci pal de
Edu ca ção de São Pa u lo, em 1989, um mo de lo im ple -
men ta do pelo Go ver no De mo crá ti co e Po pu lar do Rio 
Gran de do Sul, des ta ca-se na ci o nal men te como o
pri me i ro Mo vi men to de Alfa be ti za ção de Jo vens e
Adul tos com atu a ção es ta du al, abran gen do to dos os
497 mu ni cí pi os do Esta do.

O Mova – RS cons trói a le i tu ra e a es cri ta a par tir
da re a li da de dos edu can dos. O Esta do ga ran te aos in te -
gran tes do Mova um pro ces so con ti nu a do de for ma ção
pe da gó gi ca por meio de cur sos, re u niões e en con tros
se ma na is e men sa is nas 30 Co or de na do ri as Re gi o na is
de Edu ca ção, além de se mi ná ri os es ta du a is em Por to
Ale gre.

Hoje, este é um pro je to co le ti vo: 353 en ti da des
con ve ni a das (Orga ni za ções não-Go ver na men ta is,
pre fe i tu ras e uni ver si da des) dis po ni bi li zam sua es tru -

tu ra para que as au las ocor ram; 497 ani ma do res e
ani ma do ras po pu la res são res pon sá ve is pela di vul -
ga ção e ar ti cu la ção do Mo vi men to em cada Mu ni cí -
pio e re gião do Esta do; mais de 7.000 edu ca do res e
edu ca do ras al fa be ti zam, pro mo vem e in cen ti vam a
par ti ci pa ção dos alu nos e alu nas nos es pa ços so ci a -
is e na trans for ma ção da re a li da de, bus can do a for -
ma ção in te gral do ser hu ma no.

O pro je to con ta ain da com 1.159 apo i a do ras e
apo i a do res pe da gó gi cos, a quem cabe a ta re fa de
sub si di ar, tro car idéi as com os su je i tos en vol vi dos no
Mo vi men to, ga ran tin do a for ma ção pe da gó gi ca per -
ma nen te que as se gu ra a qua li da de so ci al do
Mova-RS. E o mais im por tan te: os re sul ta dos po si ti -
vos já al can ça dos. Ve jam V. Exª que, em três anos
des te Mo vi men to  – é um Mo vi men to que en glo ba a
so ci e da de, cha ma as uni ver si da des, as co mu ni da -
des, às ve zes, fun ci o na numa sala ce di da nos fun dos 
de uma es co la ou de uma igre ja, não é uma al fa be ti -
za ção tra di ci o nal, re pi to, as pes so as são in te gra das à 
vida da sua co mu ni da de a par tir da apren di za gem
que re ce bem –, mais de 140 mil pes so as, ga ú chos e
ga ú chas, ho mens e mu lhe res, bus cam no Mova o
aces so àque le que é um dos di re i tos mais im por tan -
tes do ser hu ma no – o di re i to à Edu ca ção – e a ci da -
da nia na sua ple ni tu de.

Por tan to, o Mo vi men to de Alfa be ti za ção de Jo vens 
e Adul tos do Rio Gran de do Sul é um dos com po nen tes
da obra que se con cre ti za com pro je tos iné di tos im ple -
men ta dos pelo nos so atu al Go ver no Ga ú cho, como a cri -
a ção da Uni ver si da de Esta du al – Pú bli ca e Gra tu i ta –,
quan do sa be mos que, hoje, há uma gran de dis pu ta para
que a edu ca ção seja vis ta como mer ca do ria, que seja
paga, que seja co lo ca da à dis po si ção da que les que po -
dem pa gar.

No Rio Gran de do Sul, nós cri a mos e já está em
ple no fun ci o na men to a Uni ver si da de Pú bli ca Esta du al,
gra tu i ta, atin gin do mais de vin te mu ni cí pi os ga ú chos, em
di fe ren tes re giões. Nela não en con tra mos os cur sos tra -
di ci o na is, por que es ses já exis tem em gran de nú me ro.
Seus cur sos são de ti da men te tra ba lha dos e cons tru í dos
com as co mu ni da des re gi o na is, com as clas ses em pre -
sa ri al e tra ba lha do ra, com a so ci e da de em ge ral, e são
des ti na dos a es ti mu lar o pro gres so da re gião ou a su prir
a ca rên cia de mão-de-obra. Assim, te mos, no Rio Gran -
de do Sul, um pa tri mô nio que ne ces si ta e que de ve rá ser
for ta le ci do pelo pró xi mo Go ver no. 

Ou tra ini ci a ti va iné di ta do Go ver no ga ú cho foi a
ela bo ra ção de uma cons ti tu in te es co lar, com a par ti ci -
pa ção de pro fes so res, pais, alu nos e fun ci o ná ri os, que
es ta be le ceu no vos pa râ me tros pe da gó gi cos e no vas
ori en ta ções para o con te ú do que será de sen vol vi do
nas es co las. Tra ta-se de uma nova base para o en si no
pú bli co ga ú cho.

Sa be mos que isso é a edu ca ção abrin do ca mi -
nho para que os ga ú chos te nham aces so ao co nhe ci -
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men to, ao tra ba lho e a no vas opor tu ni da des. Essa
mes ma fór mu la, acre di ta mos, será usa da para trans -
for mar a re a li da de de mi lhões e mi lhões de bra si le i -
ras e bra si le i ros, es pe ci al men te das ca ma das mais
po pu la res, que hoje são ex clu í dos so ci al, cul tu ral,
eco nô mi co e po li ti ca men te pelo não aces so à edu ca -
ção, pelo dra ma do anal fa be tis mo.

Sr. Pre si den te, um País como o nos so, cuja po -
pu la ção eco no mi ca men te ati va pos sui, em mé dia,
ape nas qua tro anos de es co la ri da de, tem a obri ga -
ção de trans for mar essa si tu a ção se qui ser ga ran tir
so be ra na men te seu fu tu ro. Para mu dar o rumo do
Bra sil, será pre ci so um es for ço con jun to e ar ti cu la do
da so ci e da de, do Go ver no ele i to, dos Go ver nos es ta -
du a is e mu ni ci pa is. Esse é o úni co ca mi nho para se
co lo car em prá ti ca as me di das vol ta das ao cres ci -
men to eco nô mi co, o que é fun da men tal para que se -
jam re du zi das as enor mes de si gual da des exis ten tes
em nos so País.

A ex pan são do sis te ma edu ca ci o nal pú bli co e gra -
tu i to e a ele va ção de seus ní ve is de qua li da de são com -
pro mis sos e pri o ri da des do novo mo de lo de de sen vol vi -
men to so ci al a ser im plan ta do pelo Pre si den te ele i to,
Luiz Iná cio Lula da Sil va. A edu ca ção bá si ca deve ser
gra tu i ta, uni tá ria, la i ca e efe ti var-se na es fe ra pu bli ca
como de ver do Esta do De mo crá ti co. Além de ser de ter -
mi nan te para uma for ma ção in te gral, hu ma nís ti ca e ci en -
tí fi ca de su je i tos au tô no mos, crí ti cos e cri a ti vos, a edu ca -
ção bá si ca de qua li da de é de ci si va para re ver ter a con di -
ção de su bal ter ni da de da ma i o ria do nos so povo. É tam -
bém um ali cer ce in dis pen sá vel da in ser ção com pe ti ti va
do Bra sil num mun do em que as na ções se pro je tam,
cada vez mais, pelo ní vel de es co la ri da de e de co nhe ci -
men to de suas po pu la ções.

O Go ver no de Lula pre ten de es ti mu lar a ab sor ção
das me lho res prá ti cas edu ca ci o na is de sen vol vi das ao
lon go dos anos, tan to nos pa í ses de eco no mia avan ça -
da quan to nas na ções que, na His tó ria re cen te, fi ze ram
do in ves ti men to ma ci ço em edu ca ção a base para o seu
sal to hu ma no e tec no ló gi co. Expe riên ci as na ci o na is e re -
gi o na is, com cer te za, tam bém ser vi rão de ins pi ra ção e
se rão ab sor vi das pelo novo Go ver no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma boa for -
ma ção da ju ven tu de co la bo ra para a re to ma da do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel, além de ser um di fe ren ci al
para a com pe ti ção do País no mer ca do in ter na ci o nal. A
edu ca ção de qua li da de, de ou tra for ma, tam bém é fa tor
de eman ci pa ção e ci da da nia, con tri bu in do para que os
jo vens se in te grem no mer ca do de tra ba lho, evi tan do a

frag men ta ção so ci al que ali men ta a vi o lên cia e o cri me
or ga ni za do.

A par tir de 2003, terá iní cio um es for ço con cen tra -
do de re cu pe ra ção da es co la pú bli ca, em to dos os ní ve -
is, va lo ri zan do prin ci pal men te a qua li da de. Se rão ado ta -
das po lí ti cas pú bli cas de va lo ri za ção da cul tu ra na ci o nal, 
em sua di ver si da de re gi o nal, como ele men to de afir ma -
ção da iden ti da de do Bra sil. Se rão res ga ta dos a auto-es -
ti ma e o re co nhe ci men to das tra ba lha do ras e dos tra ba -
lha do res em edu ca ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, te nho con vic ção de que o
Mo vi men to de Alfa be ti za ção de Jo vens e Adul tos, o
Mova  – RS, im plan ta do no Rio Gran de do Sul com mu i to 
êxi to, é um exem plo con cre to que po de rá ser de sen vol vi -
do em todo o Bra sil.

Qu e ro tam bém, ao con clu ir, me so li da ri zar e ce le brar
com os mais de 140 mil al fa be ti zan dos e al fa be ti zan das,
com a equi pe de mo ni to res, com o nos so Go ver no e com
to dos os pro ta go nis tas que cons tro em este novo tem po da
edu ca ção de jo vens e adul tos no Rio Gran de do Sul, na
cer te za de que a con ti nu i da de do MOVA será ga ran ti da
pelo pró xi mo Go ver no, por que ex pe riên ci as po si ti vas, in de -
pen den te men te de si glas par ti dá ri as, pre ci sam ser re co -
nhe ci das, ava li a das e for ta le ci das cada vez mais.

Era o re gis tro que gos ta ria de fa zer, Sr. Pre si den te,
fa lan do da sa tis fa ção de com par ti lhar mos ama nhã, em
Por to Ale gre, du ran te todo o dia, des se en con tro que re u -
ni rá apro xi ma da men te sete mil pes so as, de to das as ida -
des, al fa be ti za das, que es ta rão len do e se ex pres san do
a res pe i to da pos si bi li da de de se sen ti rem, hoje, ci da dãs
do mun do a par tir da le i tu ra e da es cri ta.

Mu i to obri ga da.

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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar
os tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 36
mi nu tos.)
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    41NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20867 

NOVEMBRO 200242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20868 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    43NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20869 

NOVEMBRO 200244    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20870 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    45NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20871 

NOVEMBRO 200246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20872 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    47NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20873 

NOVEMBRO 200248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20874 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    49NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20875 

NOVEMBRO 200250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20876 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    51NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20877 

NOVEMBRO 200252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20878 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    53NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20879 

NOVEMBRO 200254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20880 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    55NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20881 

NOVEMBRO 200256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20882 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    57NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20883 

NOVEMBRO 200258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20884 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    59NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20885 

NOVEMBRO 200260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20886 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    61NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20887 

NOVEMBRO 200262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20888 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    63NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20889 

NOVEMBRO 200264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20890 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    65NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20891 

NOVEMBRO 200266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20892 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    67NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20893 

NOVEMBRO 200268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20894 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    69NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20895 

NOVEMBRO 200270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20896 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    71NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20897 

NOVEMBRO 200272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20898 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    73NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20899 

NOVEMBRO 200274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20900 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    75NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20901 

NOVEMBRO 200276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20902 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    77NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20903 

NOVEMBRO 200278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20904 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    79NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20905 

NOVEMBRO 200280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20906 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    81NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20907 

NOVEMBRO 200282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20908 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    83NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20909 

NOVEMBRO 200284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20910 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    85NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20911 

NOVEMBRO 200286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20912 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    87NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20913 

NOVEMBRO 200288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20914 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    89NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20915 

NOVEMBRO 200290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20916 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    91NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20917 

NOVEMBRO 200292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20918 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    93NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20919 

NOVEMBRO 200294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20920 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    95NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20921 

NOVEMBRO 200296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20922 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    97NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20923 

NOVEMBRO 200298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20924 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    99NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20925 

NOVEMBRO 2002100    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20926 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    101NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20927 

NOVEMBRO 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20928 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    103NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20929 

NOVEMBRO 2002104    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20930 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    105NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20931 

NOVEMBRO 2002106    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20932 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    107NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20933 

NOVEMBRO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20934 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    109NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20935 

NOVEMBRO 2002110    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20936 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    111NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20937 

NOVEMBRO 2002112    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20938 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    113NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20939 

NOVEMBRO 2002114    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20940 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    115NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20941 

NOVEMBRO 2002116    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20942 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    117NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20943 

NOVEMBRO 2002118    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20944 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    119NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20945 

NOVEMBRO 2002120    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20946 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    121NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20947 

NOVEMBRO 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20948 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    123NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20949 

NOVEMBRO 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20950 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    125NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20951 

NOVEMBRO 2002126    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20952 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    127NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20953 

NOVEMBRO 2002128    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20954 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    129NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20955 

NOVEMBRO 2002130    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20956 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    131NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20957 

NOVEMBRO 2002132    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20958 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    133NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20959 

NOVEMBRO 2002134    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20960 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    135NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20961 

NOVEMBRO 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20962 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    137NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20963 

NOVEMBRO 2002138    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20964 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    139NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20965 

NOVEMBRO 2002140    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20966 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    141NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20967 

NOVEMBRO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20968 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    143NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20969 

NOVEMBRO 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20970 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    145NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20971 

NOVEMBRO 2002146    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20972 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    147NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20973 

NOVEMBRO 2002148    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20974 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    149NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20975 

NOVEMBRO 2002150    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20976 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    151NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20977 

NOVEMBRO 2002152    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20978 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    153NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20979 

NOVEMBRO 2002154    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20980 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    155NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20981 

NOVEMBRO 2002156    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20982 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    157NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 9 20983 

NOVEMBRO 2002158    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20984 Sá ba do 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

    159NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ata da 125ª Ses são não de li be ra ti va
em 11 de no vem bro de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51 ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Nabor Jú ni or

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

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
Edu ar do Si que i ra Cam pos, pro ce de rá à le i tu ra do
Expe di en te.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

 MENSAGEM

 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 307, DE 2002
(Nº 971 /2002, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos ter mos do art. 123 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -

me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do
Almi ran te-de-Esqua dra Mar cos Au gus to Leal de Aze ve do,
para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar 
na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Almi ran -
te-de-Esqua dra Do min gos Alfre do Sil va.

Brasília, 7 de novembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 20987 

NOVEMBRO 2002160    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20988 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    161NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 20989 

NOVEMBRO 2002162    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



20990 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

                                                                                         (A Co mi são de Con ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

    163NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2002
(Nº 2.105/99, na Casa de ori gem)

Esta be le ce pa râ me tros mí ni mos
para os Esta tu tos de Vi a bi li da de Mu ni ci -
pal pre vis to no § 4º, do art. 18 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral de 1988.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe apre sen ta ção e pu bli ca ção dos

Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal, re gu la men tan do a par te
fi nal do art. 18, § 4º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de fi ne re gis -
tros mí ni mos para a cri a ção, in cor po ra ção, fu são ou des -
mem bra men to de Mu ni cí pi os.

Ar. 2º Para efe i tos des ta lei, con si de ra-se:
I – cri a ção, a ins ti tu i ção de um novo Mu ni cí pio cujo

ter ri tó rio de ri ve:
a) da eman ci pa ção de um ou mais dis tri tos ou po -

vo a dos de um úni co mu ni cí pio:
b) do fra ci o na men to do ter ri tó rio de dois ou mais

Mu ni cí pi os pre e xis ten tes:
II – in cor po ra ção, ab sor ção de um Mu ni cí pio que

se ex tin gue, por ou tro;
III – fu são, a união e dois ou mais Mu ni cí pi os, que

se ex tin guem, para a for ma ção de um novo Mu ni cí pio;
IV – des mem bra men to, a se pa ra ção de par ce las

do ter ri tó rio de um ou mais Mu ni cí pi os, que se agre gam a 
ou tro Mu ni cí pio pre e xis ten te;

Art. 3º O par ce la men to para cri a ção, in cor po ra ção,
fu são ou des mem bra men to de mu ni cí pi os ini ci ar-se-ão
me di an te re que ri men to de De pu ta do Esta du al, na for ma  
do re gi men to in ter no da Assem bléia Le gis la ti va ou de Lei 
Esta du al, ins tru í do com re pre sen ta ção, subs cri ta por, no
mí ni mo, cem ele i to res com do mi cí lio ele i to ral nas áre as
in te res sa das com as res pec ti vas fir mas re co nhe ci das.

§ 1º Qu an do se tra tar de fu são de mu ni cí pi os ou de 
in cor po ra ção de um mu ni cí pio a ou tro, é in dis pen sá vel à
ma ni fes ta ção fa vo rá vel de cada uma das res pec ti vas
Câ ma ras de Ve re a do res;

§  2º Na hi pó te se de cri a ção, de in cor po ra ção ou
de fu são de Mu ni cí pi os de vem ser men ci o na das as áre -
as en vol vi das, os li mi tes à sede e nome pro pos to;

§ 3º Na fi xa ção dos li mi tes mu ni ci pa is se rão ob ser -
va das as se guin tes nor mas:

I – o mu ni cí pio de ve rá ter con fi gu ra ção re gu lar, evi -
tan do-se, quan do pos sí vel, for mas anô ni mas, es tran gu -
la men tos e alon ga men tos exa ge ra dos;

II – dar-se-á pre fe rên cia para de li mi ta ção às li nhas
na tu ra is, fa cil men te re co nhe cí ve is;

III – na ine xis tên cia de li nhas na tu ra is, uti li zar-se-ão 
li nhas re tas cu jos ex tre mos se jam pon tos na tu ra is ou fa -
cil men te re co nhe cí ve is e do ta dos de con di ções de fi xi -
dez.

§ 4º A des cri ção dos li mi tes mu ni ci pa is obe de ce rá
ao se guin te:

I – os li mi tes de cada mu ni cí pio se rão des cri tos in -
te gral men te no sen ti do e mar cha dos pon te i ros do re ló -
gio e  par tir do pon to mãos oci den tal da con fron ta ção ao
Nor te;

II – na des cri ção dos li mi tes mu ni ci pa is será usa da
lin gua gem apro pri a da, sim ples, cla ra e pre ci sa.

Art. 4º Na to po ní mia dos mu ni cí pi os, ob ser -
var-se-ão as se guin tes nor mas:

I – não se re pe ti rão to pô ni mos de ci da des ou vi las
bra si le i ras já exis ten tes;

II – não se em pre ga rão de sig na ções de da tas, vo -
cá bu los es tran ge i ros, no mes de pes so as vi vas, ou de les
de ri va dos, e ex pres sões com pos tas de mais de três pa -
la vras, ex clu í das as par tí cu las gra ma ti ca is.

§ 1º Qu an do duas ou mais lo ca li da des ti ve rem a
mes ma de no mi na ção, pro mo ver-se-á a al te ra ção do to -
pô ni mo, fi can do com a in di ca ção ori gi nal a de mais re le -
va da ca te go ria ad mi nis tra ti va ou ju di ciá ria, na se guin te
or dem de pre ce dên cia: ca pi tal, sede de co mar ca, sede
de mu ni cí pio e sede de dis tri to.

§ 2º  No caso de ha ver mais de uma lo ca li da de
com o mes mo nome, este pre va le ce rá para a que o pos -
su ir a mais tem po.

§ 3º A Assem bléia Le gis la ti va po de rá de ter mi nar a
re a li za ção de con sul ta ple bis ci tá ria para eli mi na ção das
re pe ti ções de to pô ni mos ou de du pla de no mi na ção,
ado ta dos, no que cou ber, os pro ce di men tos pre vis tos no 
art. 3º, ca put, des ta lei.

§ 4º Para o cum pri men to do dis pos to nes te ar ti go,
será in dis pen sá vel à au diên cia da Fun da ção Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca _ IBGE.

Art. 5º Ao mu ni cí pio que re sul te de fu são de área
ter ri to ri al in te gral de dois ou mais mu ni cí pi os, com a ex -
tin ção des tes, é dis pen sa da a ve ri fi ca ção dos re qui si tos
pre vis tos nes ta lei, o que tam bém ocor re rá na hi pó te se
de in cor po ra ção to tal.

Pa rá gra fo úni co. Nas  hi pó te ses pre vis tas nes te ar -
ti go, o ple bis ci to con sis ti rá ex clu si va men te na con sul ta
às po pu la ções dos mu ni cí pi os en vol vi dos so bre sua
con cor dân cia com a fu são ou a in cor po ra ção e a sede
do novo mu ni cí pio.

Art. 6º Não será per mi ti da a cri a ção ou o des mem -
bra men to de Mu ni cí pio sem a pre ser va ção dos re qui si -
tos de con ti nu i da de ter ri to ri al e da uni da de his tó ri co-cul -
tu ral do am bi en te ur ba no, ou vi dos a Fun da ção Insti tu to
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Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca _ IBGE e o Insti tu to
Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is
Re no vá ve is – IBAMA.

Pa rá gra fo úni co. Ne nhu ma área ur ba na de sede
mu ni ci pal po de rá ser des mem bra da para cri a ção de mu -
ni cí pio ou in cor po ra ção a ou tro já exis ten te, sal vo se a
sede pos su ir mais de qui nhen tos mil ha bi tan tes e não
hou ver ofen sa ao dis pos to nes te ar ti go.

Art. 7º Os Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal têm por
fi na li da de com pro var a exis tên cia de con di ções que per -
mi tam a con so li da ção e o ple no de sen vol vi men to do novo 
Mu ni cí pio e de vem abran ger os se guin tes as pec tos:

I – vi a bi li da de só cio-am bi en tal e ur ba na;
II – vi a bi li da de eco nô mi ca;
III – vi a bi li da de po lí ti ca e ad mi nis tra ti va.
Pa rá gra fo úni co. A res pon sa bi li da de pela ela bo ra -

ção dos Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal é do Po der Le -
gis la ti vo Esta du al.

Art. 8º O es tu do de vi a bi li da de só cio-am bi en tal e
ur ba na deve con ter, no mí ni mo, as se guin tes in for ma -
ções:

I – a de fi ni ção dos li mi tes do Mu ni cí pio;
II – o nú me ro e a ti po lo gia das edi fi ca ções exis ten -

tes no nú cleo ur ba no onde se pre ten de ins ta lar a sede
do novo Mu ni cí pio;

III – o pa drão de cres ci men to de mo grá fi co da área;
IV – a ori gem e o des ti no dos flu xos diá ri os de

trans por te de pes so as;
V – a iden ti fi ca ção dos bens e va lo res do pa tri mô -

nio cul tu ral re le van tes para a co mu ni da de das áre as en -
vol vi das.

§ 1º Na aná li se de vi a bi li da de só cio-am bi en tal e ur -
ba na, de vem ser con si de ra dos, no mí ni mo, os se guin tes
cri té ri os e con di ções mí ni mas:
I – po pu la ção su pe ri or a:

a) qua tro mil ha bi tan tes, na Re gião Nor te;
b) seis mil ha bi tan tes, na Re gião Cen tro-Oes te;
c) oito mil ha bi tan tes, na Re gião Nor des te;
d)  dez mil ha bi tan tes, nas Re giões Sul e Su des te;
II – ele i to ra do não in fe ri or a qua ren ta por cen to da

po pu la ção;
III – exis tên cia de equi pa men tos so ci a is e de in -

fra-es tru tu ra com pa tí ve is com as ne ces si da des da po -
pu la ção;

IV – cen tro ur ba no já cons ti tu í do com nú me ro de
edi fi ca ções su pe ri or a:

a) du zen tas, na Re gião Nor te;
b) tre zen tas, na Re gião Cen tro-Oes te;
c) qua tro cen tas, na Re gião Nor des te;
d) qui nhen tas, nas Re giões Sul e Su des te.

V – dis po ni bi li da de de edi fi ca ções, no nú cleo ur ba -
no onde se pre ten de ins ta lar a sede do novo Mu ni cí pio,
su fi ci en tes para abri gar, no mí ni mo:

a) a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal e a Câ ma ra de Ve re a do -
res;

b) os equi pa men tos co mu ni tá ri os de edu ca ção e
sa ú de;

VI – dis po ni bi li da de para os sis te mas de cap ta ção
de água po tá vel e de co le ta e dis po si ção fi nal de es go tos 
sa ni tá ri os e re sí du os só li dos;

VII – ga ran tia da pre ser va ção da con ti nu i da de ter ri -
to ri al e da uni da de his tó ri co-cul tu ral das áre as ur ba nas
en vol vi das.

§ 2º A es ti ma ti va po pu la ci o nal, para os efe i tos des -
ta lei, le va rá em con ta o úl ti mo cen so re a li za do, atu a li za -
do pela pro je ção da taxa de cres ci men to ou di mi nu i ção
po pu la ci o nal pre vis ta para as áre as.

Art. 9º o es tu do de vi a bi li da de eco nô mi ca deve
con ter, no mí ni mo, as se guin tes in for ma ções:

I – es ti ma ti va de:
a) re ce i ta fis cal da área que irá for mar o novo Mu ni -

cí pio, ates ta da pelo ór gão fa zen dá rio es ta du al, com
base na ar re ca da ção do ano an te ri or ao da re a li za ção
do es tu do e con si de ran do ape nas os agen tes eco nô mi -
cos já ins ta la dos;

b) re ce i tas pro ve ni en tes de trans fe rên ci as fe de -
ra is;

II – es ti ma ti va dos cus tos de ad mi nis tra ção do Mu -
ni cí pio, in clu si ve:

a) re mu ne ra ção do Pre fe i to, Vice-Pre fe i to, Ve re a -
do res e dos ser vi do res pú bli cos da ad mi nis tra ção di re ta;

b) des pe sas de cus te io dos ór gãos da ad mi nis tra -
ção di re ta;

c) des pe sas com a pres ta ção dos ser vi ços pú bli -
cos de in te res se lo cal e com a par ce la dos ser vi ços de
edu ca ção e sa ú de a car go do Mu ni cí pio;

III – es ti ma ti va de in ves ti men tos de man da dos para 
a ins ta la ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os
ain da não exis ten tes no nú cleo ur ba no onde se pre ten de 
ins ta lar a sede do novo Mu ni cí pio.

Pa rá gra fo úni co. Na aná li se de vi a bi li da de eco nô -
mi ca de vem ser con si de ra dos, pelo me nos:

I – a exis tên cia de sal do po si ti vo na com pa ra ção
en tre os va lo res apu ra dos nos in ci sos I e II do ca put;

II – a ar re ca da ção es ta du al de im pos tos, na área
eman ci pa da, equi va len te ao va lor de tal re ce i ta no Mu ni -
cí pio de me nor ar re ca da ção no Esta do, le van do-se em
con ta os  dois úl ti mos exer cí ci os fi nan ce i ros.
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Art. 10. O es tu do de vi a bi li da de po lí ti ca e ad mi nis -
tra ti va deve con ter, no mí ni mo, as se guin tes in for ma -
ções:

I – nú me ro de re pre sen tan tes que irão in te grar a
Câ ma ra de Ve re a do res;

II – pre vi são para a pres ta ção dos ser vi ços pú bli -
cos con si de ra dos es sen ci a is;

III – es ti ma ti va do nú me ro de ser vi do res pú bli cos
ne ces sá ri os para com por a ad mi nis tra ção di re ta.

Pa rá gra fo úni co. Na aná li se de vi a bi li da de po lí ti ca
e ad mi nis tra ti va deve ser ob ser va da a pro por ção en tre o
nú me ro de ser vi do res e a po pu la ção es ti ma da na área
ter ri to ri al do novo Mu ni cí pio.

Art. 11. Os re qui si tos se rão aten di dos da se guin te
for ma:

I – ane xa ção dos da dos cons tan tes na úl ti ma di vul -
ga ção dos re sul ta dos con so li da dos dos cen sos de mo -
grá fi cos apu ra dos pela Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE;

II – apre sen ta ção de re la tó ri os téc ni cos de ór gãos
com pe ten tes do Go ver no do Esta do, que com pro vem o
aten di men to das con di ções pre vis tas nes ta lei;

III – apre sen ta ção de do cu men ta ção com pro ba -
tó ria emi ti da pelo ór gão fa zen dá rio es ta du al.

Art. 12. Não será per mi ti do a cri a ção ou o des -
mem bra men to de Mu ni cí pi os que im pli quem a per da
de vi a bi li da de, se gun do os mes mos cri té ri os pre vis tos
nes ta lei, para os Mu ni cí pi os de ori gem.

Art. 13. Os Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal fi ca rão 
à dis po si ção dos in te res sa dos, du ran te um mí ni mo de
trin ta dias, em lo cal aces sí vel, nos nú cle os ur ba nos dos
Mu ni cí pi os en vol vi dos e na Assem bléia Le gis la ti va do
res pec ti vo Esta do.

§ 1º Du ran te esse pe río do de ve rá ser re a li za da,
pelo me nos, uma au diên cia pú bli ca em cada um dos nú -
cle os ur ba nos dos Mu ni cí pi os en vol vi dos, para es cla re -
ci men to da po pu la ção.

§ 2º Além da di vul ga ção pre vis ta no ca put, os Es -
tu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal de ve rão ser pu bli ca dos:

I – na ín te gra, no ór gão ofi ci al de im pren sa do Esta -
do;

II – em re su mo, em jor nal de gran de cir cu la ção re -
gi o nal, con ten do os prin ci pa is da dos e con clu sões.

§ 3º Os Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal, bem
como os de ma is re qui si tos pre vis tos nes ta lei, po de rão
ser im pug na dos den tro do pra zo es ta be le ci do no ca put
e no § 2º por qual quer ele i tor in te res sa do.

§ 4º Se hou ver im pug na ção, a Assem bléia Le gis la -
ti va de ci di rá, na for ma de ter mi na da pelo seu Re gi men to
In ter no.

Art. 14. So men te após a com pro va ção dos Estu dos 
de Vi a bi li da de Mu ni ci pal e dos de ma is re qui si tos pre vis -
tos nes ta lei, po de rá ser re a li za da a con sul ta, me di an te
ple bis ci to, às po pu la ções dos mu ni cí pi os en vol vi dos,
des de que au to ri za da pela Assem bléia Le gis la ti va na
for ma do seu Re gi men to Inter no.

Art. 15. De ter mi na da a re a li za ção de ple bis ci to pela 
Assem bléia Le gis la ti va, ca be rá ao Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral, em no má xi mo trin ta dias da pu bli ca ção dos
Estu dos no ór gão ofi ci al de im pren sa do Esta do, ex pe dir
re so lu ção fi xan do a data e a for ma da con sul ta ple bis ci -
tá ria, obe de ci dos os se guin tes pre ce i tos:

I – re si dên cia do ele i tor, há mais de um ano, nas
áre as en vol vi das;

II – a cé du la ofi ci al con te rá as pa la vras “sim” e
“não”, in di can do, res pec ti va men te, a apro va ção ou a re -
je i cão da cri a ção, fu são, in cor po ra ção ou des mem bra -
men to do Mu ni cí pio.

§ 2º Qu an do hou ver, na área en vol vi da, mais de
um cen tro ur ba no que dis pu te a no me a ção como sede
do novo Mu ni cí pio, a cé du la con te rá, con for me de ter mi -
na ção da Assem bléia Le gis la ti va, es pa ço pró prio para
que o ele i tor pos sa de cla rar sua op ção por uma das lo -
ca li da des.

§ 3º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, em quin ze dias a 
con tar da re a li za ção do ple bis ci to, pu bli ca rá a ata fi nal de 
apu ra ção, com os res pec ti vos ma pas, re cur sos e de ma -
is do cu men tos.

§ 4º O re cur so não ele i to ral será jul ga do pela
Assem bléia Le gis la ti va.

§ 5º Se uma ou mais se ções ele i to ra is ou vo tos
fo rem anu la dos, e im por tem quan ti da de que pos si bi li te
al te rar o re sul ta do do ple bis ci to, o TRE re a li za rá nova
con sul ta, no pra zo de trin ta dias, se não es ti ver ven ci do o
pra zo pre vis to em Lei Com ple men tar fe de ral.

§ 6º Se hou ver re no va ção de vo ta ção, de ter mi -
na da pela Assem bléia Le gis la ti va, em ra zão da fal ta
de quó rum na pri me i ra vo ta ção, so men te po de rá ser
re pe ti da ou tra con sul ta na le gis la tu ra sub se qüen te.

Art. 16. So men te será ad mi ti da a ela bo ra ção de
pro je to de lei que pro mo va a cri a ção, in cor po ra ção, fu são
ou des mem bra men to de mu ni cí pi os se o re sul ta do do
ple bis ci to lhe ti ver sido fa vo rá vel pelo voto da ma i o ria
dos ele i to res dos mu ni cí pi os en vol vi dos, que com pa re -
ce ram às ur nas, em ma ni fes ta ção a que se te nham
apre sen ta do pelo me nos cin qüen ta por cen to mais um
dos ele i to res ins cri tos.

Art. 17. Ca be rá à Jus ti ça Ele i to ral pro ver as des pe -
sas com a re a li za ção das con sul tas ple bis ci tá ri as.
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Art. 18. O novo Mu ni cí pio so men te será ins ta la do
com a pos se do Pre fe i to, do Vice-Pre fe i to e dos Ve re a -
do res ele i tos na for ma da Lei.

§ 1º Da so le ni da de será la vra da ata, que será re -
me ti da aos che fes dos po de res cons ti tu í dos da Re pú bli -
ca e do Esta do e, tam bém, à Fun da ção Insti tu to Bra si le i -
ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE.

§ 2º Os bens pú bli cos mu ni ci pa is, exis ten tes na
área do mu ni cí pio re cém-cri a do e ins ta la do, pas sam
para o do mí nio des te, in de pen den te men te de in de ni za -
ção, sen do os imó ve is trans cri tos no li vro pró prio, de po is
de in ven ta ri a dos.

§ 3º O ser vi dor pú bli co mu ni ci pal, que exer ça sua
ati vi da de no ter ri tó rio do mu ni cí pio re cém-ins ta la do, pas -
sa a in te grar o qua dro de pes so al des te, sem pre ju í zo do
seu tem po de ser vi ço e dos de ma is di re i tos pre vi den ciá -
ri os e so ci a is, res sal va da a op ção, ma ni fes ta da no pra zo 
de trin ta dias, para per ma ne cer no mu ni cí pio de ori gem,
se lhe for con ve ni en te.

§ 4º Enquan to não pos su ir le gis la ção pró pria, o
mu ni cí pio re cém-ins ta la do re ger-se-á pe las leis do mu ni -
cí pio do qual foi des mem bra do.

§ 5º Se o mu ni cí pio re cém-ins ta la do foi des mem bra -
do de mais de um mu ni cí pio, a lei de sua cri a ção de ter mi -
na rá a le gis la ção do mu ni cí pio a ser apli ca da.

Art. 19. Os pro ces sos de cri a ção, in cor po ra ção, fu -
são e des mem bra men to de Mu ni cí pi os, cuja tra mi ta ção
foi sus pen sa por oca sião da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
15, de 1996, se rão re vis tos e pros se gui rão seu cur so
aten den do ao pre vis to nes ta Lei, re a li za das as con sul tas 
ple bis ci tá ri as.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra da a ins ta la ção dos
mu ni cí pi os cu jas leis de cri a ção obe de ce ram a le gis la -
ção an te ri or, des de que o re sul ta do do ple bis ci to te nha
sido fa vo rá vel, apli can do-se, nes te caso, o dis pos to no
art. 18.

Art. 20. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

CAPÍTULO I
Da Organização Político-Administrativa

Art.18. À or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União, os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos au tô -
no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Bra sí lia é a Ca pi tal Fe de ral.
§ 2º Os Ter ri tó ri os Fe de ra is in te gram a União, e

sua cri a ção, trans for ma ção em Esta do ou re in te gra ção
ao Esta do de ori gem se rão re gu la das em lei com ple -
men tar.

§ 3º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si, ou
des mem brar-se para se ane xa rem a ou tros, ou for ma -
rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fe de ra is, me di an te
apro va ção da po pu la ção di re ta men te in te res sa da, atra -
vés de ple bis ci to, e do Con gres so Na ci o nal, por lei com -
ple men tar.

§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des -
mem bra men to de Mu ni cí pi os, far-se-ão por lei es ta du al,
den tro do pe río do de ter mi na do por lei com ple men tar fe -
de ral e de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te ple bis -
ci to, as po pu la ções dos Mu ni cí pi os en vol vi dos, após di -
vul ga ção dos Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre -
sen ta dos e pu bli ca dos na for ma da lei.

§ 4º com re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 15, de 12-9-1996.

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

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

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

PARECERES

PARECER Nº 1030, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 63, de 2001 (nº 2.862/2000, na Casa de
ori gem), que dá nova re da ção ao art. 12
da Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1988, que tra ta da in ci dên cia do im pos to
de ren da so bre os ren di men tos re ce bi -
dos acu mu la da men te.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

Enca mi nha do a esta Casa para apre ci a ção, nos
ter mos do art. 134 do Re gi men to Co mum, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 63, de 2001, emen ta do à epí gra fe,
com põe-se de dois ar ti gos.

O art. 1º al te ra a re da ção do art. 12 da Lei nº 7.713,
de 1988, de mol de a dis por o ca put que, no caso de ren -
di men tos re ce bi dos acu mu la da men te por pes soa fí si ca,
o Impos to so bre a Ren da in ci di rá, no mês do re ce bi men -
to ou cré di to, apli can do-se a ta be la pro gres si va e à le gis -
la ção re la ti vas a cada mês a que se re fe ri rem os ren di -
men tos.

Con so an te es ta be le ce o § 1º do art. 12 da re fe ri da
lei, ora acres ci do, não será co bra do o im pos to em re la -
ção aos me ses cujo ren di men to, iso la da men te con si de -
ra do, não ul tra pas sar o li mi te da isen ção.

E o § 2º, acres ci do tam bém, dis põe que se de du zi -
rá, para fins de de ter mi na ção da base de cál cu lo su je i ta
à in ci dên cia do im pos to, o va lor das des pe sas com ação
ju di ci al, in clu si ve com ad vo ga dos, ne ces sá ri as ao re ce -
bi men to dos ren di men tos, se ti ve rem sido pa gas pelo
con tri bu in te, sem in de ni za ção.

O art. 2º do pro je to fixa como cláu su la de vi gên cia
a data da pu bli ca ção da fu tu ra lei.

A pro po si ção sob aná li se tem ori gem em pro je to
de lei de au to ria do Se nhor De pu ta do Mil ton Te mer,
apre sen ta do em 18-4-2000, e dis tri bu í do, ini ci al men te,
na Câ ma ra dos De pu ta dos, à Co mis são de Fi nan ças e
Tri bu ta ção – CFT, que, em 22-11-2000, apro vou por una -
ni mi da de voto do re la tor, Se nhor De pu ta do Pe dro No va -
is, pela com pa ti bi li da de e pela ade qua ção fi nan ce i ra e
or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

De po is, em 17-5-2001, a Co mis são de Cons ti tu i ção 
e Jus ti ça e de Re da ção – CCJR apro vou, em ca rá ter ter -
mi na ti vo, tam bém por una ni mi da de, voto do re la tor, Se -
nhor De pu ta do Nel son Pel le gri no, pela cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, com subs ti tu ti vo.
Cou be, por fim, em 26-6-2001, à re fe ri da CCJR dar apro -
va ção unâ ni me à re da ção fi nal ofe re ci da pelo re la tor,
Se nhor De pu ta do Osmar Ser ra glio, obe de ci das as dis -
po si ções re gi men ta is apli cá ve is. Com tal re da ção, o pro -
je to veio a esta Casa re vi so ra em 22-8-2001 (fls. 1 a 5 do
pro ces so).

Essas in for ma ções, cor ro bo ra das pelo avul so ane -
xa do à fl. 8 dos au tos, fo ram co lhi das por con sul ta di re ta
ao ban co de da dos in for ma ti za dos da que la Casa, em
subs ti tu i ção ao re su mo da tra mi ta ção na Casa de ori -
gem, ora cons tan te às fls. 6 e 7, o qual, por lap so, tra ta de 
ou tra pro po si ção (PL nº2.882/00). É a úni ca dis cre pân cia 
a ob ser var, no to can te à do cu men ta ção a que se re fe re o 
art. 261, II, a, do Re gi men to Inter no do Se na do.
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Dis tri bu í do a esta Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos (CAE) em 27-8-2001, o PLC nº 63, de 2001, veio ao 
pre sen te re la tor no dia 30 se guin te.

II – Aná li se

Con so an te o Re gi men to Inter no (art. 99, I, IV e VII),
com pe te a esta CAE opi nar so bre pro po si ções per ti nen -
tes a as pec to eco nô mi co e fi nan ce i ro de qual quer ma té -
ria que lhe seja sub me ti da, tri bu tos, fi nan ças pú bli cas e
ou tros as sun tos cor re la tos.

Ade ma is, o Pro je to sob aná li se está sen do ob je to
de apre ci a ção pelo Se na do Fe de ral, na qua li da de de
Casa re vi so ra, nos ter mos do Re gi men to Co mum (arts.
134 e segs.).

O Au tor ale ga, na jus ti fi ca ção, que o pro je to, ao
al te rar o art. 12 da Lei nº 7.713, de 1988, visa cor ri gir
erro téc ni co de tri bu ta ção na fon te e a in jus ti ça da in ci -
dên cia er rô nea so bre par ce las isen tas, me di an te apli -
ca ção da ta be la pro gres si va do Impos to so bre a Ren da 
de Pes so as Fí si cas, pelo sim ples fato de es tas re ce be -
rem acu mu la da men te, em de ter mi na do mês, ren di men -
tos atra sa dos, o que im pli ca ria du pla ape na ção: atra so
nas quan ti as sa la ri a is de vi das e ônus tri bu tá rio des pro -
por ci o nal, a in ci dir so bre per das pa tri mo ni a is de tra ba -
lha do res, apo sen ta dos e as se me lha dos.

Na Casa de ori gem, o re la tor na Co mis são de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção sa li en tou que, nas cir cuns tân ci as
atu a is, está ocor ren do re ten ção in de vi da ou a ma i or de
Impos to de Ren da, so bre ren di men tos que de ve ri am
ser di lu í dos. E que o fato de se eli dir essa re ten ção in -
de vi da não cons ti tui be ne fi cio tri bu tá rio, daí não vis -
lum brar qual quer óbi ce quan to às Leis de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2000 e 2001, nem com re fe rên cia 
à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, até por que o pos sí -
vel im pac to na ar re ca da ção é ir re le van te e de pro ble -
má ti ca ou in viá vel apu ra ção. O pa re cer des sa Co mis -
são, apro va do à una ni mi da de em 22-11-2000, con clu iu 
pela com pa ti bi li da de e pela ade qua ção fi nan ce i ra e
or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção do pro je to
de lei.

Por sua vez, a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça e de Re da ção, em 17-5-2001, opi nou una ni me men te 
pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti -
va, na for ma do subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo re la tor, que
aper fe i ço ou a re da ção e a téc ni ca le gis la ti va da pro po -
si ção.

Nada te mos a adu zir a tais ma ni fes ta ções, ra zão
por que o pro je to, tal como cons ta na re da ção fi nal
apro va da pela Casa de ori gem, afi gu ra-se me re cer
apro va ção.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de 2001.

Sala da Co mis são, Lu cio Alcan ta ra, Pre si den te
– Ge ral do Melo, Re la tor –  Luiz Pas to re – Gil ber to
Mes tri nho – Bel lo Par ga – Pa u lo Sou to – Wldeck
Orne las – Lú dio Co e lho – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
meu Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos –  Be ní cio
Sam pa io – Jef fer son Pe res.

PARECER Nº 1.031, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 128, de 2001 (nº 1.149/1995, na Casa de 
ori gem), que es ta be le ce for ma de tri bu ta -
ção na im por ta ção de mer ca do ri as por
pe que nos co mer ci an tes e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

A pro po si ção em epí gra fe per mi te às mi cro em -
pre sas, as em pre sas de pe que no por te e aos co mer ci -
an tes am bu lan tes im por tar mer ca do ri as do ex te ri or por 
in ter mé dio de as so ci a ções e co o pe ra ti vas a que per -
ten çam ou que para esse fim se jam cons ti tu í das.

As as so ci a ções ou co o pe ra ti vas que re a li za rem
tais im por ta ções res pon sa bi li zar-se-ão pela tra mi ta ção
de do cu men tos e pelo de sem ba ra ço adu a ne i ro, jun to
às al fân de gas e re par ti ções pú bli cas in cum bi das dos
con tro les de co mér cio ex te ri or, e en tre ga rão aos co mi -
ten tes im por ta do res os do cu men tos ne ces sá ri os à
com pro va ção da re gu la ri da de da im por ta ção e do pa -
ga men to dos tri bu tos.

Se hou ver um úni co do cu men to para co brir im -
por ta ção re a li za da por vá ri os co mi ten tes im por ta do res,
ser-lhes-ão en tre gues có pi as da que le, con ten do, no
ver so, cer ti fi ca ção de que o do cu men to ori gi nal está ar -
qui va do na sede da as so ci a ção ou co o pe ra ti va a que
es tão fi li a dos.

Com esse pro je to de lei, nas pa la vras de seu
emi nen te Au tor, o De pu ta do Luís Ma i nar di, “re gu la ri -
zar-se-á o de pri men te qua dro de pe que nos con tra ven to -
res que as au to ri da des não acham eco nô mi co com ba ter
ou que sus ci tam na po pu la ção o sen ti men to de que se
está co me ten do uma in jus ti ça ao en qua drá-los le gal -
men te. Evi ta-se, por ou tro lado, a con cor rên cia des le al
com co mer ci an tes es ta be le ci dos e per mi te-se a re gu la -

20998 Terça-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    171NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ri za ção nos li mi tes da eco no mia for mal de tra ba lha do -
res que, de ou tra for ma, ca i ri am na ile ga li da de.”

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996, que “Dis -
põe so bre o re gi me tri bu tá rio das mi cro em pre sas e das
em pre sas de pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra do
de Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro -
em pre sas e das Empre sas de Pe que no Por te –
SIMPLES e dá ou tras pro vi dên ci as”, veda, em seu art. 9º, 
XII, a, a op ção pelo SIMPLES à pes soa ju rí di ca que re a li -
ze ope ra ções re la ti vas à im por ta ção de pro du tos es tran -
ge i ros.

Em con se qüên cia, as mi cro em pre sas e em pre -
sas de pe que no por te que im por ta rem mer ca do ri as,
ain da que por in ter mé dio de as so ci a ções ou co o pe ra ti -
vas a que per ten çam ou que ha jam sido cons ti tu í das
para esse fim, fi ca rão su je i tas a ex clu são do sis te ma
sim pli fi ca do de tri bu ta ção (arts. 12 a 15 da Lei nº 9.317,
de 1996).

Ten do em vis ta as van ta gens do SIMPLES, em
ter mos de uni fi ca ção, re du ção e fa ci li ta ção das obri ga -
ções tri bu tá ri as, acre di ta mos que mu i to pou cas em pre -
sas o tro ca ri am pela sis te má ti ca ora pro pos ta, o que a
tor na ria inú til.

Por ou tro lado, pa re ce-nos re mo ta a pos si bi li da -
de de se exer cer um con tro le fis cal ade qua do so bre
tais ope ra ções, ten do em vis ta o gran de nú me ro de
co mi ten tes que ne las es ta rá en vol vi do, bem como a
sua dis per são por todo o ter ri tó rio na ci o nal, o que tor -
na rá ex tre ma men te di fí cil a con fron ta ção dos do cu -
men tos com pro ba tó ri os de pa ga men to dos tri bu tos
de vi dos (Impos to de Impor ta ção, Impos to so bre Pro -
du tos Indus tri a li za dos e Impos to so bre Ope ra ções Re -
la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta -
ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter -
mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção), em po der das co o pe ra -
ti vas e as so ci a ções, com as suas có pi as en tre gues
aos co mi ten tes.

III – Voto

Em face do aci ma ex pos to, so mos pela re je i ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 128, de 2001.

Sala da Co mis são, Wal deck Orne las , Re la tor –  
Luiz Pas to re – Alber to Sil va – Ney Su as su na – Bel -
lo Par ga – Anto nio Car los Ju ni or – Pa u lo Sou to –
Fre i tas Neto – Ro me ro Jucá – Ro ber to Sa tur ni no – 
Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff – Arlin do Por to.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra -
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri -
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 9º Não po de rá op tar pelo SIMPLES, a pes soa
ju rí di ca:

XII – que re a li ze ope ra ções re la ti vas a:
a) im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
Art. 12. A ex clu são do SIMPLES será fe i ta me di an te 

co mu ni ca ção pela pes soa ju rí di ca ou de ofí cio.
Art. 13. A ex clu são me di an te co mu ni ca ção da pes -

soa ju rí di ca dar-se-á:
I – por op ção;
II – obri ga to ri a men te, quan do:
a) in cor rer em qual quer das si tu a ções ex clu den tes

cons tan tes do art. 9º;

b) ul tra pas sa do, no ano-ca len dá rio de iní cio de
ati vi da des, o li mi te de re ce i ta bru ta cor res pon den te a
R$60.000,OO (ses sen ta mil re a is) mul ti pli ca dos pelo
nú me ro de me ses de fun ci o na men to nes se pe río do.

§ 1º A ex clu são na for ma des te ar ti go será for ma -
li za da me di an te al te ra ção ca das tral.

§ 2º A mi cro em pre sa que ul tra pas sar, no ano-ca -
len dá rio ime di a ta men te an te ri or, o li mi te de re ce i ta bru ta 
cor res pon den te a R$120.000,00 (cen to e vin te mil re a -
is), es ta rá ex clu í da do SIMPLES nes sa con di ção, po -
den do me di an te al te ra ção ca das tral, ins cre ver-se na
con di ção de em pre sa de pe que no por te.

§ 3º No caso do in ci so II e do pa rá gra fo an te ri or,
a co mu ni ca ção de ve rá ser efe tu a da:

a) até o úl ti mo dia útil do mês de ja ne i ro do
ano-ca len dá rio sub se qüen te àque le em que se deu o
ex ces so de re ce i ta bru ta, nas hi pó te ses dos in ci sos I e
II do art. 9º;

b) até o úl ti mo dia útil do mês sub se qüen te àque -
le em que hou ver ocor ri do o fato que deu en se jo à ex -
clu são, nas hi pó te ses dos de ma is in ci sos do art. 9º e
da alí nea b do in ci so II des te ar ti go.

Art. 14. A ex clu são dar-se-á de ofí cio quan do a
pes soa ju rí di ca in cor rer em qua is quer das se guin tes hi -
pó te ses:
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I – ex clu são obri ga tó ria, nas for mas do in ci so II e §
2º do ar ti go an te ri or, quan do não re a li za da por co mu ni -
ca ção da pes soa ju rí di ca;

II – em ba ra ço à fis ca li za ção, ca rac te ri za do pela
ne ga ti va não jus ti fi ca da de exi bi ção de li vros e do cu men -
tos a que es ti ver obri ga da, bem as sim pelo não for ne ci -
men to de in for ma ções so bre bens, mo vi men ta ção fi nan -
ce i ra, ne gó cio ou ati vi da de, pró pri os ou de ter ce i ros,
quan do in ti ma do, e de ma is hi pó te ses que au to ri zam a
re qui si ção de au xí lio da for ça pú bli ca, nos ter mos do art.
200 da Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro de 1966  (Sis te ma
Tri bu tá rio Na ci o nal);

III – re sis tên cia à fis ca li za ção, ca rac te ri za da pela
ne ga ti va de aces so ao es ta be le ci men to, ao do mi cí lio fis -
cal ou a qual quer ou tro lo cal onde se de sen vol vam as
ati vi da des da pes soa ju rí di ca ou se en con trem bens de
sua pos se ou pro pri e da de;

IV – cons ti tu i ção da pes soa ju rí di ca por in ter pos tas 
pes so as que não se jam os ver da de i ros só ci os ou aci o -
nis ta, ou o ti tu lar, no caso de fir ma in di vi du al;

V – prá ti ca re i te ra da de in fra ção à le gis la ção tri bu -
tá ria;

VI – co mer ci a li za ção de mer ca do ri as ob je to de
con tra ban do ou des ca mi nho;

VII – in ci dên cia em cri mes con tra a or dem tri bu tá -
ria, com de ci são de fi ni ti va.

Art. 15. A ex clu são do SIMPLES nas con di ções de
que tra tam os arts. 13 e 14 sur ti rá efe i to:

I – a par tir do ano-ca len dá rio sub se qüen te, na hi -
pó te se de que tra ta o in ci so I do art. 13;

II – a par tir do mês sub se qüen te ao em que in cor ri -
da a si tu a ção ex clu den te, nas hi pó te ses de que tra tam
os in ci sos III a XVIII do art. 9º;

III – a par tir do iní cio de ati vi da de da pes soa ju rí di -
ca, su je i tan do-a ao pa ga men to da to ta li da de ou di fe ren -
ça dos res pec ti vos im pos tos e con tri bu i ções, de vi dos de
con for mi da de com as nor mas ge ra is de in ci dên cia,
acres ci dos, ape nas, de ju ros de mora quan do efe tu a do
an tes do iní cio de pro ce di men to de ofí cio, na hi pó te se do 
in ci so II, b, do art. 13;

IV – a par tir do ano-ca len dá rio sub se qüen te àque le 
em que for ul tra pas sa do o li mi te es ta be le ci do, nas hi pó -
te ses dos in ci sos I e II do art. 9º;

V – a par tir, in clu si ve, do mês de ocor rên cia de
qual quer dos fa tos men ci o na dos nos in ci sos II a VII do
ar ti go an te ri or.

§ 1º A pes soa ju rí di ca que, por qual quer ra zão, for
ex clu í da do SIMPLES de ve rá apu rar o es to que de pro du -
tos, ma té ri as-pri mas, pro du tos in ter me diá ri os e ma te ri a is 
de em ba la gem exis ten te no úl ti mo dia do úl ti mo mês em
que hou ver apu ra do o IPI ou o ICMS de con for mi da de

com aque le sis te ma e de ter mi nar, a par tir da res pec ti va
do cu men ta ção de aqui si ção, o mon tan te dos cré di tos
que se rão pas sí ve is de apro ve i ta men to nos pe río dos de
apu ra ção sub se qüen tes.

2º O con vê nio po de rá es ta be le cer ou tra for ma de
de ter mi na ção dos cré di tos re la ti vos ao ICMS, pas sí ve is
de apro ve i ta men to, na hi pó te se de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or.

PARECER Nº 1.032, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 2002 (nº 4.358 de 2001,
na ori gem), que dis põe so bre o trans por -
te ro do viá rio de car gas e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ade mir Andra de
Re la tor ad hoc: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de lei epi gra fa do,
de au to ria do De pu ta do Feu Rosa.

A pro po si ção, que já lo grou apro va ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos, dis põe so bre o trans por te ro do viá rio de
car gas me di an te re mu ne ra ção e a res pon sa bi li da de dos 
con tra tan tes des ses ser vi ços, es tan do es tru tu ra da em
vin te e cin co ar ti gos, cujo con te ú do re su me-se no se -
guin te:

O exer cí cio da ati vi da de é li vre, de pen den do ape -
nas da ins cri ção do in te res sa do no Re gis tro Na ci o nal
de Trans por ta do res Ro do viá ri os de Car gas (RNTR-C)
da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres
(ANTT), para a qual são fe i tas al gu mas exi gên ci as mí -
ni mas, tan to para a Empre sa de Trans por te Ro do viá rio
de Car gas (ETC) quan to para o Trans por ta dor Au tô no -
mo de Car gas (TAC), fi can do para de fi ni ção em re gu la -
men to a do cu men ta ção a ser apre sen ta da para o re fe -
ri do re gis tro.

Tan to a ati vi da de do trans por ta dor quan to as re la -
ções de cor ren tes do con tra to de trans por te ro do viá rio
de car gas são de na tu re za co mer ci al, não en se jan do
vín cu lo de em pre go, fi can do de fi ni da a com pe tên cia,
da Jus ti ça Co mum para jul gar as ações re la ti vas aos
re fe ri dos con tra tos.

O trans por te ro do viá rio de car gas será efe tu a do
me di an te con tra to ou co nhe ci men to de trans por te.

O trans por ta dor é res pon sá vel pela exe cu ção dos
ser vi ços de trans por te e pe los pre ju í zos re sul tan tes de
per das, da nos e ava ri as às car gas, bem como pe los pre -
ju í zos de cor ren tes de atra so na en tre ga.
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A res pon sa bi li da de do trans por ta dor tem como li -
mi te:

a) no caso de pre ju í zos re sul tan tes de per das e
da nos à car ga, o va lor de cla ra do pelo ex pe di dor e con -
sig na do no co nhe ci men to de trans por tes acres ci do do
va lor do fre te e do se gu ro cor res pon den tes (ou, se não
hou ver va lor de cla ra do, ao va lor de dois DES — Di re i to
Espe ci al de Sa que por qui lo gra ma de peso bru to trans -
por ta do);

b) no caso de pre ju í zos re sul tan tes de atra so na
en tre ga, o va lor do fre te, sal vo cláu su la con tra tu al que
es ti pu le ou tro va lor.

A res pon sa bi li da de do trans por ta dor, que com pre -
en de e pe río do des de o re ce bi men to da car ga até o mo -
men to de sua en tre ga, se es ten de às ações e omis sões
de seus em pre ga dos, pre pos tos e ter ce i ros con tra ta dos,
com di re i to de re gres so con tra os úl ti mos.

O atra so na en tre ga su pe ri or a trin ta dias dá ao in -
te res sa do o di re i to de, con si de rar a car ga como per di da.

O pro je to re la ci o na as hi pó te ses em que o trans -
por ta dor será li be ra do de sua res pon sa bi li da de.

O ex pe di dor in de ni za rá o trans por ta dor pe las per -
das, da nos ou ava ri as re sul tan tes de in ve ra ci da de na
de cla ra ção de car ga ou de ina de qua ção dos ele men tos
que lhe com pe te for ne cer para a emis são do co nhe ci -
men to de trans por te; ato ou fato a ele im pu tá vel; ina de -
qua ção da em ba la gem; e ma nu se io, em bar que, es ti va
ou des car ga exe cu ta dos di re ta men te por ele, seus agen -
tes ou pre pos tos.

Os ope ra do res de ter mi na is, ar ma zéns e qua is -
quer ou tros que re a li zam ope ra ções de trans bor do são
res pon sá ve is, pe ran te o trans por ta dor, pe las per das e
da nos ca u sa dos à car ga quan do da re a li za ção das re fe -
ri das ope ra ções, in clu si ve de de pó si to.

As ope ra ções de trans por te de car ga se rão sem -
pre se gu ra das con tra per das e da nos, de ven do o con tra -
to es ti pu lar a quem ca be rá a res pon sa bi li da de pela con -
tra ta ção do se gu ro, se ao con tra tan te dos ser vi ços ou ao
trans por ta dor.

A che ga da da car ga ao des ti no de ve rá ser co mu ni -
ca da pelo trans por ta dor, de ven do o in te res sa do re ti rá-la
no pra zo de trin ta dias da no ti fi ca ção, após o que será
con si de ra da aban do na da, po den do o re fe ri do pra zo ser
re du zi do nos ca sos de bens pe re cí ve is ou pro du tos pe ri -
go sos.

O pra zo de pres cri ção das ações ju di ci a is pelo
não-cum pri men to de res pon sa bi li da des de cor ren tes do
con tra to de trans por te é de um ano, con ta do da data da
en tre ga da car ga ou do qua dra gé si mo quin to dia após o
pra zo pre vis to para a en tre ga, se esta não ocor rer.

A pro po si ção ad mi te que os con fli tos en tre os con -
tra tan tes se jam so lu ci o na dos me di an te ar bi tra gem.

Para efe i tos fis ca is e pre vi den ciá ri os, a par ce la
des ti na da à re mu ne ra ção da mão-de-obra do TAC, com -
pre en di da nos fre tes que con tra tar, cor res pon de rá a
onze in te i ros e se ten ta e um cen té si mos por cen to do
mon tan te bru to re ce bi do a este tí tu lo.

As in fra ções às dis po si ções do pro je to se rão pu ni -
das com mul tas ad mi nis tra ti vas, que vão de R$550,00
(qui nhen tos e cin qüen ta re a is) a R$10.500,00 (dez mil e
qui nhen tos re a is), a se rem apli ca das pelo ór gão com pe -
ten te, sem pre ju í zo de can ce la men to da ins cri ção no
RNTR-C, quan do for o caso.

Na apli ca ção do dis pos to na lei que se ori gi nar do
pro je to, fi cam res sal va das as dis po si ções pre vis tas em
acor dos ou con vê ni os in ter na ci o na is fir ma dos pela Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Os arts. 24 e 25 es ta be le cem que a lei em que o
pro je to se con ver ter en tra rá em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, fi can do re vo ga da a Lei nº 6.813, de 10 de ju lho
de 1980, que li mi ta a ex plo ra ção da ati vi da de por es tran -
ge i ros.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das à pro po si ção.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção tra ta do trans por te ro do viá rio de car -
gas e de res pon sa bi li da de ci vil, ma té ri as so bre as qua is
a União tem com pe tên cia pri va ti va para le gis lar, nos ter -
mos dos in ci sos I e XI do art. 22 e do ca put do art 178 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por ou tro lado, cabe ao Con gres so Na ci o nal dis por 
so bre a ma té ria, sen do le gí ti ma a ini ci a ti va par la men tar,
em con for mi da de com o que es ta be le cem os arts. 48 e
61 da Car ta Mag na.

A obri ga to ri e da de de re gis tro para o exer cí cio da
ati vi da de de trans por te ro do viá rio de car gas me di an te
re mu ne ra ção já se en con tra es ta be le ci da na Me di da
Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de se tem bro de 2001, que
mo di fi ca a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001 (nor ma
que cri ou a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res -
tres – ANTT), para, en tre ou tras me di das, de ter mi nar
que “o exer cí cio da ati vi da de de trans por te ro do viá rio
de car gas, por con ta de ter ce i ros e me di an te re mu ne ra -
ção, de pen de de ins cri ção do trans por ta dor no Re gis tro 
Na ci o nal de Trans por ta do res Ro do viá ri os de Car ga –
RNTRC”.

To da via, a pro po si ção ino va ao es ta be le cer con -
di ções para o re fe ri do re gis tro, en tre as qua is a exi gên -

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 12 21001 

NOVEMBRO 2002174    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



cia de que o in te res sa do com pro ve a pro pri e da de ou o
ar ren da men to de pelo me nos um ve í cu lo au to mo tor de
car ga.

Jul ga mos a me di da opor tu na, ten do em vis ta que o 
pro je to de fi ne re qui si tos mí ni mos para o exer cí cio da ati -
vi da de, que de ve rão ba li zar a ANTT na re gu la men ta ção
do re fe ri do re gis tro obri ga tó rio.

A de fi ni ção ex pres sa da na tu re za co mer ci al da ati -
vi da de e do con tra to de trans por te ro do viá rio de car gas é 
im por tan te para afas tar qua is quer pos sí ve is en ten di -
men tos quan to à exis tên cia de vin cu lo em pre ga tí cio en -
tre as par tes con tra tan tes, evi tan do-se, com isso, o aci o -
na men to da Jus ti ça Tra ba lhis ta para re sol ver con fli tos
des sa na tu re za.

Não res tam dú vi das de que, en tre as me di das mais 
im por tan tes ado ta das na pro po si ção, des ta ca-se a de fi -
ni ção das res pon sa bi li da des das par tes con tra tan tes do
ser vi ço de trans por te ro do viá rio de car gas me di an te re -
mu ne ra ção.

O de ta lha men to le gal das res pon sa bi li da des do
trans por ta dor, do ex pe di dor da car ga e de ou tros agen -
tes en vol vi dos nas ope ra ções de trans por te não só pro -
pi ci am a agi li za ção do Po der Ju di ciá rio, na so lu ção de
con fli tos, como tam bém con tri bui para re du zir as de man -
das ju di ci a is re la ci o na das à ati vi da de, ten do em vis ta fi -
ca rem mais cla ra men te de fi ni dos os di re i tos e de ve res
das par tes.

Na de fi ni ção das res pon sa bi li da des, o pro je to bus -
ca o equi lí brio dos in te res ses en vol vi dos, ten do, como
pa râ me tro as nor mas per ti nen tes à ma té ria es ta tu í das
na Lei nº 9.611, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so -
bre o Trans por te Mul ti mo dal de Car gas e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

A obri ga to ri e da de de se gu rar con tra per das e da -
nos a car ga é bas tan te opor tu na, pa re cen do-nos ra zoá -
vel de i xar a cri té rio das par tes a de fi ni ção do res pon sá -
vel por sua con tra ta ção.

Tam bém me re ce des ta que a ex pres sa pre vi são le -
gal da pos si bi li da de de so lu ção de con fli tos re la ci o na dos 
aos con tra tos de trans por te ro do viá rio de car gas me di -
an te ar bi tra gem, sis te ma que se tem re ve la do ágil e efi -
caz, além de de sa fo gar o Po der Ju di ciá rio.

Enfim, o pro je to vem ao en con tro das ne ces si da -
des do se tor de trans por te ro do viá rio de car gas me di an te 
re mu ne ra ção, que já há al gum tem po vem re i vin di can do
a re gu la men ta ção da ati vi da de, mo ti vo pelo qual deve
ser apro va do.

Jul ga mos ne ces sá ri os, con tu do, al guns aper fe i ço -
a men tos na pro po si ção, era sua ma i o ria ape nas de na -
tu re za re da ci o nal.

A pro po si ção abor da es pe ci fi ca men te o trans por te 
ro do viá rio de car gas por con ta de ter ce i ros e me di an te
re mu ne ra ção, não dis pon do so bre o trans por te efe tu a do
por con ta pró pria, mo ti vo pelo qual sua emen ta e seu art.
1º de vem ser al te ra dos (Emen das nºs 1 e 2).

O tex to do art. 2º do pro je to foi in cor po ra do ao dos
arts. 1º e 3º), para os qua is es ta mos pro pon do emen das,
ra zão pela qual aque le dis po si ti vo deve ser su pri mi do
(Emen da nº 3).

Tam bém é im por tan te de fi nir as ca te go ri as nas
qua is pode ser efe tu a do o re gis tro do trans por ta dor jun to
à ANTT. Dis po si ti vo nes se sen ti do cons ta va do pro je to
ori gi nal e pa re ce ter sido inad ver ti da men te ex clu í do na
re da ção fi nal da pro po si ção na Câ ma ra dos De pu ta dos
(Emen da nº 4).

Ain da me di an te a Emen da nº 4 es ta mos pro pon -
do que, as sim como está pre vis to em re la ção ao res -
pon sá vel téc ni co da Empre sa de Trans por te Ro do viá rio 
de Car gas (ETC), tam bém seja exi gi do do Trans por ta -
dor Au tô no mo de Car gas (TAC), para fins de re gis tro,
ex pe riên cia an te ri or ou apro va ção em cur so es pe cí fi co. 
Ade ma is, pro po mos que em to dos os ve í cu los au to mo -
to res de car ga cons te a iden ti fi ca ção da ETC ou TAC
que se jam seus pro pri e tá ri os ou ar ren da tá ri os, com vis -
tas a fa ci li tar o tra ba lho de fis ca li za ção.

Como re di gi do, o art. 5º do pro je to en se ja a in ter -
pre ta ção de que todo con tra to de trans por te en vol ve
três par tes, qua is se jam a ETC, o em bar ga dor da car ga 
e o TAC, mo ti vo pelo qual deve ser mo di fi ca do. Por ou -
tro lado, é pre ci so de fi nir que for mas são ad mi ti das
para a pres ta ção do ser vi ço por par te do TAC, pois, do
con trá rio, não ha ve ria ne ces si da de de in clu são des se
dis po si ti vo no tex to do pro je to, por des ne ces sá rio
(Emen da nº 6).

A in for ma ção, ao ex pe di dor ou ao des ti na tá rio da
car ga, do pra zo pre vis to para sua en tre ga, so men te se 
jus ti fi ca quan do o re fe ri do pra zo não ti ver sido es ti pu -
la do no con tra to. Por ou tro lado, não é a de no mi na -
ção pelo ex pe di dor que ca rac te ri za a pe re ci bi li da de
ou a pe ri cu lo si da de do pro du to trans por ta do, mo ti vo
pelo qual a ex pres são “as sim de no mi na da pelo ex -
pe di dor” deve ser su pri mi da do § 4º do art. 12 do pro -
je to. Jul ga mos opor tu no, ain da, o es ta be le ci men to de 
um pra zo para car ga e des car ga do ve í cu lo de trans -
por te, após o qual será de vi da mul ta ao trans por ta dor 
(Emen da nº 8).

A Emen da nº 9 tem por fi na li da de cor ri gir erro de
re mis são no in ci so VI e ajus tar a re da ção do pa rá gra fo
úni co do art. 13 do pro je to.

Não é o trans por ta dor que con ta com o se gu ro e
sim a ope ra ção de trans por te, es pe ci al men te con si de -
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ran do-se que a con tra ta ção do se gu ro pode ser fe i ta
pelo con tra tan te dos ser vi ços, mo ti vo pelo qual a re da -
ção do ca put do art. 14 deve ser mo di fi ca da (Emen da nº
10).

As Emen das nºs 5, 7, 11, 12, 13 e 15 têm por fi na li da -
de aper fe i ço ar a re da ção dos arts. 4º, 7º, 15, 16, 18 e 22
da pro po si ção, res pec ti va men te.

A Emen da nº 14 tem por fi na li da de ajus tar o art.
19, que tra ta do pra zo de pres cri ção da pre ten são à re -
pa ra ção de da nos re la ci o na dos aos con tra tos de trans -
por te.

Fi nal men te, a Emen da nº 16 visa a as se gu rar
àque les que atu al men te ex plo ram a ati vi da de de trans -
por te ro do viá rio de car gas o di re i to de con ti nu ar a exer -
cê-la, in de pen den te men te do pre en chi men to dos re qui -
si tos es ta be le ci dos pelo pro je to.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos
pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 12, de 2002, e, no
mé ri to, pela sua apro va ção, com as emen das
a se guir apre sen ta das:

EMENDA Nº 1-CCJ

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

Dis põe so bre o trans por te ro do viá rio de
car gas por con ta de ter ce i ros e me di an te re -
mu ne ra ção.

EMENDA Nº 2-CCJ

Dê-se ao art. 1º do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 1º Esta Lei dis põe so bre o Trans por te 
Ro do viá rio de Car gas (TRC) re a li za do em vias 
pú bli cas, no ter ri tó rio na ci o nal, por con ta de ter -
ce i ros e me di an te re mu ne ra ção, os me ca nis -
mos de sua ope ra ção e a res pon sa bi li da de do 
trans por ta dor.

EMENDA Nº 3-CCJ

Su pri ma-se o art. 2º do pro je to.

EMENDA Nº 4-CCJ

Dê-se ao art. 3º do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 3º A ati vi da de eco nô mi ca de que tra -
ta o art. 1º é de na tu re za co mer ci al, exer ci da
por pes soa fí si ca ou ju rí di ca em re gi me de li -
vre con cor rên cia, e de pen de de pré via ins cri -

ção do in te res sa do em sua ex plo ra ção no Re -
gis tro Na ci o nal de Trans por ta do res Ro do viá ri -
os de Car gas (RNTR-C) da Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres (ANTT), nas se guin -
tes ca te go ri as:

I – Trans por ta dor Au tô no mo de Car gas (TAC),
pes soa fí si ca, que te nha no trans por te ro do viá rio de car -
gas a sua ati vi da de pro fis si o nal;

II – Empre sa de Trans por te Ro do viá rio de Car gas
(ETC), pes soa ju rí di ca, cons ti tu í da por qual quer for ma
pre vis ta em lei, que te nha no trans por te ro do viá rio de car -
gas a sua ati vi da de prin ci pal

§ 1º O TAC de ve rá:
I – com pro var ser pro pri e tá rio, co-pro pri e tá rio ou

ar ren da tá rio de, pelo me nos, um ve í cu lo au to mo tor de
car go, re gis tra do em seu nome no ór gão de trân si to,
como ve í cu lo de alu guel;

II – com pro var ter ex pe riên cia de, pelo me nos, 3
(três) anos na ati vi da de, ou ter sido apro va do em cur so
es pe cí fi co.

§ 2º A ETC de ve rá:
I – ter sede no Bra sil;
II – com pro var ser pro pri e tá ria o ar ren da tá ria de

pelo me nos um ve í cu lo au to mo tor de car ga, re gis tra do
no País;

III – in di car e pro mo ver .a subs ti tu i ção do Res pon -
sá vel Téc ni co, que de ve rá ter pelo me nos três anos de
ati vi da de ou ter sido apro va do em cur so es pe ci fi co;

IV – de mons trar ca pa ci da de Fi nan ce i ra para o
exer cí cio da ati vi da de e ido ne i da de de seus só ci os e de
seu res pon sá vel téc ni co.

§ 3º Para efe i to de cum pri men to das exi gên ci as
con ti das no in ci so II do § 2º des te ar ti go, as Co o pe ra ti -
vas de Trans por te de Car gas de ve rão com pro var a
pro pri e da de ou o ar ren da men to dos ve í cu los au to mo to -
res de car gas de seus as so ci a dos.

§ 4º De ve rá cons tar no ve í cu lo au to mo tor de car -
ga, na’ for ma ‘a ser re gu la men ta da pela ANTT, o inú -
me ro de re gis tro no RNTR-C de seu pro pri e tá rio ou ar -
ren da tá rio.

§ 5º A ANTT dis po rá so bre as exi gên ci as cur ri cu -
la res e a com pro va ção dos cur sos pre vis tos no in ci so II 
do § lº e no in ci so III do § 2º des te ar ti go.

EMENDA Nº 5-CCJ

Dê-se ao art. 4º do pro je to a se guin te re da ção:
Art. 4º O pro ces so de ins cri ção e cas sa ção do re -

gis tro, bem como a do cu men ta ção exi gi da para o
RNTR-C, se rão re gu la men ta dos pela ANTT.
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EMENDA Nº 6– CCJ

Dê-se ao art. 5º do pro je to a se guin te re da ção:
Art. 5º O con tra to a ser ce le bra do en tre a 

ETC e o TAC ou en tre o dono ou em bar ca dor
da car ga e o TAC de fi ni rá a for ma de pres ta -
ção de ser vi ço des se úl ti mo, como agre ga do
ou in de pen den te.

§ 1º De no mi na-se TAC-agre ga do aque le
que co lo ca ve í cu lo de sua pro pri e da de ou de
sua pos se, a ser di ri gi do por ele pró prio ou por
pre pos to seu, a ser vi ço do con tra tan te, com
ex clu si vi da de, me di an te re mu ne ra ção ceda.

§ 2º De no mi na-se TAC-in de pen den te
aque le que pres ta os ser vi ços de trans por te
de.car ga de que tra ta esta Lei em ca rá ter
even tu al e sem’ ex clu si vi da de, me di an te fre te
ajus ta do a cada vi a gem.

EMENDA Nº 7-CCJ

Dê-se ao art. 7º do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 7º O trans por te ro do viá rio de car gas
será efe tu a do sob con tra to ou co nhe ci men to
de trans por te, que de ve rá con ter in for ma ções
para a com ple ta iden ti fi ca ção das par tes e
‘dos ser vi ços e de na tu re za fis cal.

EMENDA Nº 8-CCJ

Dê-sé ao art. 12 do pro je to a se guin te re da ção:
Art. 12. O trans por ta dor in for ma rá ao ex -

pe di dor ou ao des ti na tá rio, quan do não pac tu -
a do no con tra to ou co nhe ci men to de trans por -
te, o pra zo pre vis to para a en tre ga da mer ca -
do ria.

§ 1º O trans por ta dor obri ga-se a co mu ni -
car ao ex pe di dor ou ao des ti na tá rio, em tem po
há bil, a che ga da da car ga ao des ti no.

§ 2º A car ga fi ca rá à dis po si ção do in te -
res sa do, após a co mu ni ca ção de que tra ta o §
1º, pelo pra zo de trin ta dias, se ou tra con di ção
não for pac tu a da.

§ 3º Fin do o pra zo pre vis to no § 2º, não
sen do re ti ra da, a car ga será con si de ra da
aban do na da.

§ 4º No caso de bem pe re cí vel ou pro du -
to pe ri go so, o pra zo do que tra ta o § 2º des te
ar ti go po de rá ser re du zi do, con for me a na tu re -
za da mer ca do ria, de ven do o trans por ta dor in -
for mar o fato ao o ex pe di dor e ao des ti na tá rio.

§ 5º Aten di das as exi gên ci as des te ar ti -
go, o pra zo má xi mo para car ga e des car ga do

ve í cu lo de Trans por te Ro do viá rio de Car gas
será de 5 (cin co) ho ras, con ta das da che ga da
do ve í cu lo no en de re ço de des ti no; após este
pe río do será de vi do ao TAC ou à ETC o va lor
de R$ 1,00 (um real) por to ne la da/hora ou fra -
ção.

EMENDA Nº 9-CCJ

Dê-se ao in ci so VI e ao pa rá gra fo úni co do art. 13
do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 13. ...................................................................
................................................................................
VI – con tra ta ção de se gu ro pelo con tra -

tan te do ser vi ço de trans por te, na for ma do art. 
14, in ci so I, des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Não obs tan te às ex clu -
den tes de res pon sa bi li da des pre vis tas, nes te
ar ti go, o trans por ta dor è seus sub con tra ta dos
se rão res pon sá ve is pela agra va ção das per -
das ou da nos a que de rem ca u sa.

EMENDA Nº 10-CCJ

Dê-se ao ca put do art. 14 do pro je to a se guin te re -
da ção:

Art. 14. Sem pre ju í zo do se gu ro de res -
pon sa bi li da de ci vil con tra da nos a ter ce i ros
pre vis to em lei, toda ope ra ção de trans por te
con ta rá com o se gu ro con tra per das ou da nos
ca u sa dos à car ga, de acor do com o que seja
es ta be le ci do no con tra to ou co nhe ci men to de
trans por te, po den do o se gu ro ser con tra ta do:

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

EMENDA Nº 11-CCJ

Dê-se ao ca put do art. 15 do pro je to a se guin te re -
da ção:

Art. 15. A res pon sa bi li da de do trans por ta -
dor por pre ju í zos re sul tan tes de per das ou da -
nos ca u sa dos às mer ca do ri as é li mi ta da ao
va lor de cla ra do pelo ex pe di dor e con sig na do
no con tra to ou co nhe ci men to de trans por te,
acres ci do dos va lo res do fre te e do se gu ro
cor res pon den tes.

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

EMENDA Nº 12-CCJ

Dê-se ao art. 16 do pro je to a se guin te re da ção:
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Art. 16. Qu an do não de fi ni da no con tra to
ou co nhe ci men to de trans por te, a res pon sa bi li -
da de por pre ju í zos re sul tan tes de atra so na en -
tre ga é li mi ta da ao va lor do fre te.

EMENDA Nº 13-CCJ

Dê-se ao art. 18 do pro je to a se guin te re da ção:
Art. 18. O ex pe di dor, sem pre ju í zo de ou -

tras san ções pre vis tas em lei, in de ni za rá o trans -
por ta dor pe las per das, da nos ou ava ri as:

I – re sul tan tes de in ve ra ci da de na de cla -
ra ção de car ga ou de ina de qua ção dos ele -
men tos que lhe com pe te for ne cer para a emis -
são do co nhe ci men to de trans por te, sem que
tal de ver de in de ni zar exi ma ou ate nue a res -
pon sa bi li da de do trans por ta dor, nos ter mos
pre vis tos nes ta lei; e

II – quan do con fi gu ra do o dis pos to nos
in ci sos I, II e IV do art. 13 des ta lei.

EMENDA Nº 14-CCJ

Dê-se ao art. 19 do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 19. Pres cre ve em um ano a pre ten -
são à re pa ra ção pe los da nos re la ti vos aos
con tra tos de trans por te, ini ci an do-se a con ta -
gem do pra zo a par tir do co nhe ci men to do
dano pela par te in te res sa da.

EMENDA Nº 15-CCJ

Dê-se ao art. 22 do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 22. As in fra ções do dis pos to nes ta lei 
se rão pu ni das com mu i tas ad mi nis tra ti vas de
R$550,00 (qui nhen tos e cin qüen ta re a is) a
R$10.500,00 (dez mil e qui nhen tos re a is), a se -
rem apli ca das pela ANTT, sem pre ju í zo do
can ce la men to da ins cri ção no RNTR-C, quan -
do for o caso.

EMENDA Nº 16-CCJ

Dê-se ao art. 24 do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 24. Esta lei en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção, as se gu ran do-se aos que já
exer cem a ati vi da de de trans por te ro do viá rio
de car gas ins cri ção no RNTR-C e a con ti nu a -
ção de suas ati vi da des, ob ser va das as dis po -
si ções da pre sen te lei.

Sala da Co mis são, 6 de no vem bro de 2002. –
Ade mir Andra de, Re la tor.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, DE 2002.

Sala das Re u niões, 6 de no vem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ri car do San tos, Re -
la tor “ad hoc” – Luiz Pas to re – Fer nan do Ri be i ro –
João Alber to Sou za – Bel lo Par ga – Íris Re zen de –
Jor ge Bor nha u sen – Wal deck Orné las – Fran ce li -
no Pe re i ra – Amir Lan do – Antô nio Car los Jú ni or – 
Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER, 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar
so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele i to -
ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do tra ba lho;
............................................................................................................

XI – trân si to e trans por te;
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a san -

ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta para o
es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre to das as
ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci al men te so -
bre:

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

(*) Re da ção dada ao ar ti go pela Emen da Cons ti tu ci o nal 
nº 7, de 15-8-95:

“Art. 178. A lei dis po rá so bre a or de na ção 
dos trans por tes aé reo, aquá ti co e ter res tre, de -
ven do, quan to à or de na ção do trans por te in ter -
na ci o nal, ob ser var os acor dos fir ma dos pela
União, aten di do o prin cí pio da re ci pro ci da de.

Pa rá gra fo úni co. Na or de na ção do trans -
por te aquá ti co, a lei es ta be le ce rá as con di ções 
em que o trans por te de mer ca do ri as na ca bo -
ta gem e a na ve ga ção in te ri or po de rão ser fe i -
tos por em bar ca cões es tran ge i ras.”

................................................................................
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LEI Nº 9.611, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre o Trans por te Mul ti mo -
dal de Car gas e da ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu -
ra de Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3, 
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res -
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra -
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia 
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal os Trans por tes Aqua -
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 1.033, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 13, de 2002, (nº 402/99, na
Casa de ori gem), que “al te ra a Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997 –Có di -
go de Trân si to Bra si le i ro“.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2002 (nº
402, de 1999, na Casa de ori gem), pro põe al te ra ções
tó pi cas em di ver sos dis po si ti vos do Có di go de Trân si to
Bra si le i ro (CTB), ori un das de dois pro je tos que, ten do
tra mi ta do con jun ta men te na que la Casa, re ce be ram
apro va ção na for ma do subs ti tu ti vo ora em aná li se.

Da pro po si ção prin ci pal, de au to ria do De pu ta do
Ino cên cio de Oli ve i ra, vi e ram às al te ra ções re la ci o na -
das com o seg men to dos ve í cu los de duas ou de três
ro das, as qua is, se gun do a jus ti fi ca ção apre sen ta da, vi -
sam a “cor ri gir dis tor ções la ten tes no tex to do Có di go
de Trân si to Bra si le i ro, em seus arts. 61, 105 e 338”. São 
as se guin tes às al te ra ções pro pos tas, se gun do o ob je ti -
vo e a jus ti fi ca ção es pe cí fi ca de cada uma:

– no art. 61, para in clu ir as mo to ci cle tas en tre os
ve í cu los cuja ve lo ci da de má xi ma per mi ti da nas ro do vi -
as é de cen to e dez qui lô me tros por hora.

A ale ga ção é de que “as mo to ci cle tas fo ram equi -
vo ca da men te equi pa ra das a ve í cu los tra di ci o nal men te
len tos, su je i tan do-se (...) ao mais ba i xo li mi te de ve lo ci -
da de (oi ten ta qui lô me tros por hora) pre vis to no Có di go
de Trân si to Bra si le i ro, quan do, na re a li da de, a le gis la -
ção mun di al con si de ra que a ve lo ci da de má xi ma in di -
ca da para as mo to ci cle tas é igual à dos au to mó ve is”;

– no art. 105, para su pri mir da re la ção dos equi -
pa men tos obri ga tó ri os nas bi ci cle tas o es pe lho re tro vi -
sor e a cam pa i nha.

A pro pos ta ba se ia-se na cons ta ta ção de que “os
ci ta dos equi pa men tos en con tram-se atu al men te em
com ple to de su so em todo o mun do. Tan to as sim que
ine xis tem re fe rên ci as a esse res pe i to na le gis la ção de
trân si to vi gen te em pa í ses como os Esta dos Uni dos e
os eu ro pe us, de modo ge ral. Além de one rar o cus to
do ve í cu lo, (...) tais exi gên ci as em nada con tri bu i ri am
para au men tar sua se gu ran ça no trân si to”;

– no art. 338, para isen tar os fa bri can tes ou im -
por ta do res de ci clos da obri ga ção de for ne cer, no ato
da co mer ci a li za ção do ve í cu lo, “ma nu al con ten do nor -
mas de cir cu la ção, in fra ções, pe na li da des, di re ção de -
fen si va, pri me i ros so cor ros e Ane xos do Có di go de
Trân si to Bra si le i ro”.

O au tor ar gu men ta que o re fe ri do ma te ri al “é es -
sen ci al men te di ri gi do para usuá ri os de ve í cu los au to -
mo to res” e re pre sen ta um “im pres so com vo lu me cor -
res pon den te a cer ca de 100 pá gi nas, sen do que em
me nos de duas de las po der-se-ia es go tar a to ta li da de
das ma té ri as de in te res se di re to dos usuá ri os de bi ci -
cle tas.”

Da pro po si ção apen sa da (PL nº 474, de 1999),
de au to ria do De pu ta do João Có ser, o subs ti tu ti vo in -
cor po rou a pro pos ta de in clu são, no art. 105 do CTB,
de novo item obri ga tó rio nos, ve í cu los de trans por te
es co lar e nos ve í cu los com mais de dez lu ga res. Tra -
ta-se de “equi pa men to que im pe ça o des lo ca men to
do ve í cu lo en quan to qual quer das por tas es ti ve rem
aber tas”. Como jus ti fi ca ti va, ale ga-se que o fato de
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es ses ve í cu los po de rem ser pos tos em mo vi men to
sem que as por tas es te jam fe cha das co lo ca em ris co 
a se gu ran ça das pes so as que se en con tram no in te -
ri or do ve í cu lo.

Dis tri bu í do a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, não fo ram ofe re ci das emen das ao pro -
je to no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

A pro po si ção em pa u ta en con tra am pa ro no art.
22, in ci so XI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que de ter mi na
ser com pe tên cia pri va ti va da União le gis lar so bre trân -
si to e trans por tes. Como tal, cabe ao Con gres so Na ci o -
nal dis por so bre a ma té ria (art. 48), as se gu ra da a qual -
quer de seus mem bros ou co mis são a ini ci a ti va de lei
or di ná ria so bre o as sun to, que, de res to, não in te gra a
re ser va de ini ci a ti va pró pria do Pre si den te da Re pú bli ca 
(art. 61).

Ini ci al men te ori en ta do para cor ri gir pon tos da le -
gis la ção que o au tor da pro po si ção prin ci pal con si de -
ra ra pre ju di ci a is ao seg men to dos ve í cu los de duas ou 
de três ro das, o PLC nº 13, de 2002, aca bou in cor po -
ran do ou tra pre o cu pa ção, ob je to do pro je to apen sa do, 
a qual diz res pe i to à se gu ran ça dos usuá ri os de ve í -
cu los de trans por te es co lar, as sim como da que les
com ca pa ci da de para trans por tar mais de dez pas sa -
ge i ros.

Em pri me i ro lu gar, con si de ra-se essa di ver si fi ca -
ção de ob je tos pre ju di ci al à co e são in ter na e à uni da de
do pro je to. Con so an te com tal di ver si da de, o PLC nº 13,
de 2002, ado ta emen ta ex tre ma men te ge né ri ca (“al te ra a 
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997”), o que é pou co
re co men dá vel em ter mos de pre ci são e cla re za – dois
atri bu tos im pres cin dí ve is à re da ção das leis.

É no mé ri to, con tu do, que re si de o prin ci pal pro ble -
ma da pro po si ção.

Nes se as pec to, re co nhe ce mos como vá li das as
pro pos tas re la ci o na das com os ve í cu los de duas ou de
três ro das, por que vêm, de fato, con tri bu ir para aper fe i ço -
ar o con jun to das dis po si ções es pe cí fi cas do CTB so bre
o as sun to – seja quan do de fi nem para as mo to ci cle tas
em trân si to nas ro do vi as um li mi te de ve lo ci da de com pa -
tí vel com o de sem pe nho des ses ve í cu los; seja quan do
de so bri gam as bi ci cle tas do uso de equi pa men tos su pe -
ra dos ou de pou ca uti li da de à vis ta das ca rac te rís ti cas
dos ve í cu los e suas con di ções de uso, ou, ain da, quan do 
dis pen sam os fa bri can tes de ci clos de for ne cer aos con -
su mi do res um ma te ri al com ple xo de ma is para a ca te go -

ria do ve í cu lo co mer ci a li za do e para as cir cuns tân ci as
que pre va le cem na sua uti li za ção.

Afi nal de con tas, não é mes mo ra zoá vel, no que se
re fe re às ve lo ci da des má xi mas per mi ti das em ro do vi as,
que o CTB, em seu art. 61, te nha equi pa ra do as mo to ci cle -
tas a ve í cu los pou co áge is como as car re tas e os ca mi -
nhões. Nes se par ti cu lar, es ta mos di an te de equí vo co que
mais pa re ce ter sido pro du to de omis são do que pro pri a -
men te de in ten ção do le gis la dor.

Da mes ma for ma, as de ma is al te ra ções re la ci o na -
das, com os ve í cu los de pro pul são hu ma na, de duas ou
de três ro das, mos tram-se per ti nen tes, por que eli mi nam
exi gên ci as des ne ces sá ri as e ten dem a pro mo ver a uti li -
za ção dos ve í cu los da ca te go ria (as bi ci cle tas, es pe ci fi -
ca men te, no que se re fe re à re ti ra da de equi pa men tos
obri ga tó ri os; e os ci clos, de modo ge ral, no que se re fe re
à dis pen sa de for ne ci men to da co le tâ nea de nor mas e
in for ma ções de trân si to).

Assim, três das qua tro al te ra ções pro pos tas – as
que afe tam os arts. 61, 105 e 338 do CTB, re fe rin do-se,
res pec ti va men te às mo to ci cle tas, às bi ci cle tas e aos ci -
clos em ge ral – são con si de ra das po si ti vas, sim pli fi ca do -
ras e, por isso mes mo, ca pa zes de con tri bu ir para aper -
fe i ço ar o CTB e re du zir en tra ves à sua apli ca ção.

Já a quar ta al te ra ção – exa ta men te aque la que
pro põe um novo equi pa men to obri ga tó rio para os ve í cu -
los de trans por te es co lar e para aque les com mais de
dez lu ga res – me re ceu ava li a ção di fe ren te, con for me re -
la ta do a se guir.

Exa mi nan do o CTB, cons ta ta-se que, ao tra tar de
equi pa men tos obri ga tó ri os dos ve í cu los, a lei li mi tou-se a 
es ta be le cer ape nas al guns de les, re ser van do ao Con se -
lho Na ci o nal de Trân si to (CONTRAN), ór gão má xi mo
nor ma ti vo in te gran te do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to, a
com pe tên cia para de fi nir ou tros, jul ga dos ne ces sá ri os à
se gu ran ça no trân si to. É o que dis põe o art. 105, ca put:

Art. 105. São equi pa men tos obri ga tó ri os
dos ve í cu los, en tre ou tros a se rem es ta be le ci -
dos pelo Con tran:

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

É evi den te que, em ma té ria de se gu ran ça de trân -
si to, os pa drões e as ne ces si da des evo lu em ra pi da -
men te. A tec no lo gia apli ca da aos ve í cu los, por sua vez, 
quan do não se an te ci pa, res pon de às mu dan ças na
mes ma ve lo ci da de.

Assim é que, a todo mo men to, a in dús tria au to mo -
bi lís ti ca co lo ca à dis po si ção dos con su mi do res no vos re -
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cur sos, no vas fa ci li da des, no vos itens de se gu ran ça ou
de con for to para os usuá ri os dos ve í cu los. Note-se que
ino va ções des se tipo exi gem um pe río do de ma tu ra ção,
ao lon go do qual os fa bri can tes cos tu mam man tê-las
res tri tas a de ter mi na dos mo de los, ge ral men te os de luxo, 
en quan to ana li sam a con ve niên cia e a vi a bi li da de de es -
ten dê-las aos de ma is.

Assim, a di nâ mi ca an te ri or men te des cri ta de sa -
con se lha ini ci a ti vas ten den tes a es go tar, ou mes mo, a
am pli ar, no cor po da lei, a pa u ta de itens de se gu ran ça
que deve ser exi gi da dos ve í cu los. Tam pou co se ria ra -
zoá vel que, a cada nova ne ces si da de, de ves se a lei ser
al te ra da, de modo a in clu ir uma nova exi gên cia ou um
novo equi pa men to a ser in cor po ra do aos ve í cu los. Daí
por que o CTB, para pre ser var seu ca rá ter de per ma nên -
cia como lei, trans fe re ao Con tran e às nor mas de hi e rar -
quia in fra le gal a fun ção de ze lar pela me lho ria e atu a li za -
ção do pa drão de se gu ran ça dos ve í cu los.

Re sul ta, en tão, des ca bi do, a nos so ver en ca mi -
nha men to, como ma té ria de lei, da pro pos ta de in tro du -
ção de um novo equi pa men to de se gu ran ça, obri ga tó rio 
para os ve í cu los que es pe ci fi ca. Além de a com pe tên -
cia para tal ter sido for mal men te re pas sa da ao Con tran,
a de ci são de tor nar obri ga tó rio um de ter mi na do equi pa -
men to é com ple xa e tem com po nen tes téc ni cos tão for -
tes que, para li dar ade qua da men te com eles, so men te
uma es tru tu ra como a do Con tran – com o su por te pro -
vi do pelo De par ta men to Na ci o nal de Trân si to
(DENATRAN) e pe las câ ma ras te má ti cas es pe cí fi cas – 
está de vi da men te apa re lha da e ha bi li ta da.

De acor do com a sis te má ti ca ado ta da pelo Con -
tran, de ci sões como essa são ne ces sa ri a men te pre ce di -
das de es tu dos téc ni cos de ta lha dos, ava li a ções cri te ri o -
sas e lon gos pe río dos de tes te. So men te a par tir daí, é
pos sí vel con clu ir so bre a real vi a bi li da de da me di da, ten -
do em con ta a efi cá cia do equi pa men to con fron ta da aos
cus tos de sua apli ca ção.

A pro pó si to, re gis tre-se que pon de ra ções des se
tipo te ri am le va do o Po der Exe cu ti vo a de ci dir-se pela
apli ca ção de veto ao dis po si ti vo que, no pro je to do CTB
apro va do pelo Con gres so Na ci o nal, pre via o air-bag
como equi pa men to de uso obri ga tó rio nos ve í cu los.

Tudo in di ca, por tan to, que o ob je to do in ci so VII
que o pro je to pro põe acres cer ao art. 105 do CTB foge,
se gu ra men te, ao do mí nio do le gis la dor. Não é por ou tra
ra zão, aliás, que o ca put do ar ti go em ques tão re pas sa
ao Con tran a ta re fa de de fi nir ou tros equi pa men tos obri -
ga tó ri os nos ve í cu los, além da que les re la ci o na dos nos
seis in ci sos exis ten tes.

Vale res sal tar fi nal men te, por opor tu no, que o pro -
ble ma dos aci den tes en vol ven do lo ta ções e ve í cu los de
trans por te es co lar em áre as ur ba nas de man da não ape -
nas so lu ções ba se a das em tec no lo gia. Apon ta igual -
men te para a ne ces si da de de cons ci en ti za ção dos con -
du to res e dos pró pri os pas sa ge i ros, de modo a pre ve nir
si tu a ções de ris co mo ti va das por im pru dên cia ou ne gli -
gên cia de am bas as par tes.

Nes se sen ti do, es pe ci fi ca men te no que se re fe re à 
ha bi li ta ção de con du to res des se tipo de ve í cu lo, o CTB
exi ge al guns re qui si tos adi ci o na is. Sa ben do-se que a ca -
te go ria D de ha bi li ta ção cor res pon de ao “con du tor de ve -
í cu lo mo to ri za do uti li za do no trans por te de pas sa ge i ros,
cuja lo ta ção ex ce da a oito lu ga res”, é o que es ta be le ce o
art. 145:

Art. 145. Para ha bi li tar-se nas ca te go ri as D e E ou
para con du zir ve í cu lo de trans por te co le ti vo de pas sa ge i -
ros, de es co la res, de emer gên cia ou de pro du to pe ri go -
so, o can di da to de ve rá pre en cher os se guin tes re qui si -
tos:

I – ser ma i or de vin te e um anos;
II – es tar ha bi li ta do:
................................................................................
a) no mí ni mo há dois anos na ca te go ria

B, ou no mí ni mo há um ano na ca te go ria C,
quan do pre ten der ha bi li tar-se na ca te go ria D; e

................................................................................
III – não ter co me ti do ne nhu ma in fra ção

gra ve ou gra vís si ma ou ser re in ci den te em in -
fra ções mé di as du ran te os úl ti mos doze me -
ses;

IV – ser apro va do em cur so es pe ci a li za -
do e em cur so de tre i na men to de prá ti ca ve i cu -
lar em si tu a ção de ris co, nos ter mos da nor ma -
ti za ção do Con tran. (Des ta ca mos.)

III – Voto

Di an te do ex pos to, nos so voto é pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de 2002, com as al te ra -
ções de cor ren tes das emen das que ofe re ce mos a se -
guir.

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, 
de 2002, a se guin te re da ção:

“Alte ra os arts. 61, 105 e 338 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que ‘ins ti tui
o Có di go de Trân si to Bra si le i ro’, para dis por
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so bre es pe ci fi ci da des dos ve í cu los de duas e
de três ro das.”

EMENDA Nº 2-CCJ

Su pri ma-se do art. 2º do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 13, de 2002, a ex pres são “e acres ci do do se guin te in -
ci so VII”, bem como a ín te gra do tex to pro pos to para o re -
fe ri do in ci so.

Sala de Re u niões, 6 de no vem bro de 2002. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la -
tor – Ri car do San tos – Luiz Pas to re – Wal deck
Orné las – Amir Lan do – Fer nan do Ri be i ro – João
Alber to Sou za – Bel lo Par ga – Ro meu Tuma – Se -
bas tião Ro cha – Antô nio Car los Jú ni or – Osmar
Dias – Jef fer son Pe res.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar
so bre:
............................................................................................................

XI – trân si to e trans por te;
............................................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a san -
ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta para o
es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre to das as
ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci al men te so -
bre:
............................................................................................................

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

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

Art. 145. Para ha bi li tar-se nas ca te go ri as D e E ou
para con du zir ve í cu lo de trans por te co le ti vo de pas sa ge i -
ros, de es co la res, de emer gên cia ou de pro du to pe ri go -
so, o can di da to de ve rá pre en cher os se guin tes re qui si -
tos:

PARECER Nº 1.034, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de 2002, (nº 
2.219/99, na Casa de ori gem), que de no mi -
na “Ae ro por to de Mon tes Cla ros/Má rio Ri -
be i ro”, o ae ro por to da ci da de de Mon tes
Cla ros, no Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

O pro je to em pa u ta, ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, tem por ob je ti vo ho me na ge ar a fi gu ra de Má -
rio Ri be i ro, me di an te atri bu i ção de seu nome ao ae ro -
por to da ci da de de Mon tes Cla ros, no Esta do de Mi nas
Ge ra is.

O au tor da pro po si ção ini ci al na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Wal fri do Ma res Guia, des ta ca o im -
por tan te pa pel de sem pe nha do pelo ho me na ge a do, Má -
rio Ri be i ro da Sil ve i ra, fa le ci do em 1999.

Má rio Ri be i ro foi ve re a dor, vice-pre fe i to e pre fe i to
de Mon tes Cla ros, além de se cre tá rio de Tra ba lho e
Ação So ci al do Esta do de Mi nas Ge ra is. Mé di co de for -
ma ção, foi fun da dor e pri me i ro di re tor da Fa cul da de de
Me di ci na de Mon tes Cla ros, em 1969. Teve ain da des ta -
ca da atu a ção nas áre as em pre sa ri al, es por ti va e aca dê -
mi ca, ten do re ce bi do como ho me na gem, ain da em vida,
a Me da lha de Ouro da Ci da de de Mon tes Cla ros.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to re ce beu pa -
re cer fa vo rá vel das Co mis sões de Vi a ção e Trans por tes; 
de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to; e de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção. Ante a ine xis tên cia de re cur so
para o Ple ná rio, foi o pro je to de fi ni ti va men te apro va do e
en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral.

Re ce bi do nes sa Casa em 26 de abril de 2002, o
pro je to foi dis tri bu í do a esta Co mis são de Edu ca ção
(CE).

Não fo ram ofe re ci das emen das.

II – Aná li se

A de no mi na ção de vias e es ta ções ter mi na is do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção é re gi da pela Lei nº 6.682.
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de 1979. Esta de ter mi na que “as es ta ções ter mi na is,
obras de arte ou tre chos de via do sis te ma na ci o nal de
trans por te te rão a de no mi na ção das lo ca li da des em
que se en con trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a
no men cla tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a -
ção” (art. 1º). A Lei ad mi te, ain da, que, me di an te lei es -
pe ci al, seja atri bu í da su ple ti va men te a tais equi pa men -
tos a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de nome de
pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te ser vi ço à
Na ção ou à Hu ma ni da de (art. 2º). A pro po si ção aten de, 
por tan to, aos pre ce i 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, além de es tar re di gi do em boa 
téc ni ca le gis la ti va.

As in for ma ções ofe re ci das pelo au tor da pro po si -
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos de mons tram o mé ri to do
ho me na ge a do, jus ti fi can do ple na men te a apro va ção do
pro je to.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela apro va ção do PLC nº 41,
de 2002.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor –
Gil vam Bor ges – Ney Su as su na – Mo re i ra Men des
– Be ní cio Sam pa io  – Emí lia Fer nan des – Ma u ro
Mi ran da – Ju vên cio da Fon se ca – Lind berg Cury –
Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu Tuma – Lú cio Alcân -
ta ra – Luiz Ota vio – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682 DE 27 DE AGOSTO DE 1979

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
– JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Pre si den te da 
Re pú bli ca – Eli seu Re sen de.

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) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 63, de 2001 (nº 2.862/2000, na Casa de ori -
gem), que dá nova re da ção ao art. 12 da Lei nº 7.713,
de 22 de de zem bro de 1988, que tra ta da in ci dên cia
do im pos to de ren da so bre os ren di men tos re ce bi dos
acu mu la da men te; o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12,
de 2002 (nº 4.358/2001, na Casa de ori gem), que dis põe 
so bre o trans por te ro do viá rio de car gas e dá ou tras
pro vi dên ci as; Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 13, de
2002 (nº 402/99, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 
9.503, de 23 de se tem bro de 1997 – Có di go de Trân si -
to Bra si le i ro (al te ra dis po si ti vos re fe ren tes aos ve í cu los
de duas ou três ro das); e Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
41, de 2002 (nº 2.219/99, na Casa de ori gem), que de no -
mi na “Ae ro por to de Mon tes Cla ros/Má rio Ri be i ro” o
ae ro por to da ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te,
fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de
re ce be rem emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si dên -
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 128, de 2001 (nº 1.149/95, na Casa de ori gem), que
es ta be le ce for ma de tri bu ta ção na im por ta ção de mer -
ca do ri as por pe que nos co mer ci an tes e dá ou tras pro vi -
dên ci as, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, de acor do com 
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o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254, com bi na do com
o art. 133, § 1º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de
dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo 
dos mem bros do Se na do, para que a ma té ria con ti nue sua
tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se à
lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra à pri me i ra ora do ra ins cri ta, Se -
na do ra He lo í sa He le na, pelo es pa ço de vin te mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
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, de fato fa -
rei bre vís si mas con si de ra ções so bre mais uma mis são
do FMI ao Bra sil.

Nem fa la ria so bre isso hoje, por que es ta va que -
ren do de di car-me ao tema dos hos pi ta is uni ver si tá ri os,
a que me re por ta rei ama nhã.

Con tu do, hoje pela ma nhã, uma se nho ra do in te ri -
or de Ala go as con se guiu lo ca li zar-me, para fa lar so bre
sua re la ção com um agi o ta. Con tou que o agi o ta in va -
diu sua casa, to mou o te le vi sor, obri gou-a a ven der a
ge la de i ra. Evi den te men te, por re la ção fac tí vel, lem -
brei-me da mis são do FMI que che ga hoje ao Bra sil e
tive a opor tu ni da de de ex pli car-lhe o sig ni fi ca do do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Mais uma vez che ga uma mis são do Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal ao País. Cre io até que já me in dig -
nei mais com o mo ra lis mo fa ri sa i co de les. Hoje mu i tas
per so na li da des, até mes mo con si de ra das mo de ra das,
con ser va do ras, já fa zem crí ti cas pre ci o sas ao cha ma -
do re ce i tuá rio do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Quem
teve opor tu ni da de de ver as en tre vis tas da das por um
eco no mis ta con si de ra do mo de ra do e con ser va dor, prê -
mio No bel de eco no mia, numa re vis ta de eco no mia
tam bém con si de ra da con ser va do ra, a re vis ta For bes,
no tou as crí ti cas im por tan tes ao cha ma do re ce i tuá rio
do FMI. Até en tão, a in dig na ção e as crí ti cas pa re ci am
dis cur sos ra i vo sos da Opo si ção ra di ca li za da no Bra sil
e no mun do.

Hoje, ape sar de a in dig na ção e a crí ti ca se rem
com par ti lha das por mu i tos, é evi den te que não de i xo
de sen tir-me na u se a da com todo o es que ma ba ju la tó -
rio que se mon ta em tor no des sas mis sões do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Por mais que a com ple xa sub -
je ti vi da de hu ma na se pre dis po nha a ex pli car isso e por
mais que es ses se nho res se apre sen tem como se to -
ca dos pe los cha ma dos tem pe ros da ci vi li da de hu ma na 
e, por tan to, pela mo de ra ção e pela pru dên cia, exis te
algo que sem pre nos leva à in dig na ção: a pose des ses 

se nho res, sem pre fri os, cal cu lis tas, ra ci o na is, su pos ta -
men te mo vi dos por um grau ci en tí fi co em suas ações.
Com cer te za, quem vive a re a li da de do Bra sil e do
mun do con se gue, com mu i to pou co, des mis ti fi car o re -
ce i tuá rio, a pose e o mo ra lis mo fa ri sa i co do Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal. Quem lê so bre a ques tão já sabe
como se apre sen tam: são o alto co man do, um co mi tê
para a sal va ção do mun do. Vá ri as re vis tas im por tan tes
e jor na is já o ca rac te ri za ram des sa for ma. Per ten cem
ao co mi tê o De par ta men to do Te sou ro dos Esta dos
Uni dos, o Ban co Cen tral Ame ri ca no e o Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal. São os des bra va do res de oce a nos,
fron te i ras, abis mos e flo res tas. É cla ro que, como des -
bra va do res, com a omis são e a cum pli ci da de do Go -
ver no fe de ral, des res pe i tam a or dem ju rí di ca do País. 

Reza a Cons ti tu i ção de nos so País – e não um
es ta tu to ou can ti le na trots kis ta, le ni nis ta ou mar xis ta –,
o ins tru men to mais im por tan te para ca rac te ri zar a or -
dem ju rí di ca vi gen te, em seu art. 1º, in ci so I, da so be ra -
nia na ci o nal. O art. 170 da Cons ti tu i ção, no ca pí tu lo Da
Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra, tem como tema, tam -
bém em seu in ci so I, a so be ra nia na ci o nal, por tan to,
um re qui si to ir re nun ciá vel para a re la ção dos agen tes
pú bli cos com os or ga nis mos in ter na ci o na is. 

Infe liz men te, nos sa Cons ti tu i ção vem sen do ras -
ga da ao lon go da his tó ria do País em nome da cha ma -
das de ter mi na ções do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
ora de ter mi nan do pro vi dên ci as, ora con ce den do em -
prés ti mos. Ima gi no que o povo bra si le i ro já sa i ba o que 
de fato são es sas ope ra ções de cré di to. Mas, como
eles men tem mu i to e dis si mu lam os da dos, às ve zes
as pes so as, con quis ta das pela mí dia, men tes e co ra -
ções, acre di tam que o di nhe i ro que vai en trar no País
ser vi rá para in ves tir em po lí ti cas pú bli cas e eco nô mi -
cas, em de sen vol vi men to so ci al, em di na mi za ção da
eco no mia lo cal, em ge ra ção de em pre go e ren da.

Mas, é bom que o povo bra si le i ro sa i ba – e ima -
gi no que o sa i ba – que essa con ces são de em prés ti -
mos, es sas ope ra ções de cré di to nada mais são que
dó lar em ca i xa, di nhe i ro esse que não pode ser con ver -
ti do em mo e da cor ren te – por tan to, não pode ser con -
ver ti do em real –, para vi a bi li zar os in te res ses dos cha -
ma dos cre do res do Esta do bra si le i ro, aque les que co -
nhe ce mos o seu sig ni fi ca do: essa nu vem fi nan ce i ra de 
ca pi tal vo lá til que pa i ra so bre o pla ne ta Ter ra, aque les
que não se sub me tem ao ris co do Ca pi ta lis mo, aque les 
que – como di ze mos no in te ri or – ga nham di nhe i ro
“sem dar um pre go numa broa”, sem fa zer ab so lu ta -
men te nada, sem se sub me ter aos ris cos do cha ma do
mer ca do e do cha ma do Ca pi ta lis mo. E vão de ter mi nan -
do pro vi dên ci as.
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As pro vi dên ci as que eles di zem de ter mi nar – já o
ve ri fi cou quem teve a opor tu ni da de de es tu dar os acor -
dos com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal em vá ri as na -
ções – fa zem par te da mes ma can ti le na en fa do nha: re -
mo ção dos obs tá cu los para con so li dar um de sen vol vi -
men to ca pi ta lis ta con tí nuo e sem sus tos; uma acu mu la -
ção leve e fle xí vel, sem gran de mo bi li za ção do ca pi tal
em plan tas rí gi das. Para isso, é fun da men tal o fim do in -
ter ven ci o nis mo es ta tal.

No Bra sil, hou ve as pri va ti za ções, in clu si ve ei va -
das de cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca. O Có di go
Pe nal diz que se tra ta de cri mes con tra a Admi nis tra ção
Pú bli ca: in ter me di a ção de in te res se pri va do, ex plo ra ção
de pres tí gio e trá fi co de in fluên cia – tudo o que foi de nun -
ci a do como par te do pro ces so de pri va ti za ção.

Qu an to à fle xi bi li za ção da le gis la ção tra ba lhis ta e
pre vi den ciá ria, to dos já sa be mos o sig ni fi ca do. Li ber da -
de re fe re-se à li vre mo bi li da de de ca pi ta is e mer ca do ri -
as. Eles não têm ou sa dia de fa lar so bre for ça de tra ba -
lho. Quem teve opor tu ni da de de con de nar o Muro de
Ber lim, es pe ro que es te ja con de nan do igual men te, com 
mais vi gor ain da, o muro gi gan tes co de con cre to in va -
din do o oce a no na tra ves sia Mé xi co–Esta dos Uni dos,
que tra ta a for ça de tra ba lho da Amé ri ca La ti na que
ten ta en trar na ter ra da li ber da de com cho que elé tri co,
com fu zil e com me tra lha do ra. Bas ta ver o nú me ro de
mor tes de sul-ame ri ca nos que ten ta ram, em nome da
li vre mo bi li da de da for ça de tra ba lho, en trar na ter ra da
li ber da de. A li vre mo bi li da de de mer ca do ri as é um as -
sun to já bas tan te co nhe ci do. Tran sa ções co mer ci a is li -
vres, in ves ti men tos de mul ti na ci o na is, li ber da de al fan -
de gá ria, abo li ção de ta ri fas, evi den te men te, tudo isso é
de ver de casa para nós, por que sa be mos o que efe ti -
va men te foi fe i to para pre ser var os in te res ses co mer ci -
a is das gran des na ções: gi gan tes cas bar re i ras pro te ci -
o nis tas para pro te ger os seus par ques pro du ti vos e
seus pos tos de tra ba lho.

Isso, evi den te men te, sem fa lar da Alca, por que
não dá para ad mi tir que o País se sub me ta ao de ba te
a res pe i to da Alca de po is que o Se na do ame ri ca no
con si de rou pou cos os 204 pro du tos es ta be le ci dos pe -
los Srs. De pu ta dos – e isso cor re ta men te, por que cabe 
ao Se na do ame ri ca no, como ca be ria ao nos so, a de fe -
sa le gí ti ma dos in te res ses do seu país, para trans for -
má-lo em uma na ção – e es ta be le ceu uma sim ples lis -
ta gem de 340 pro du tos, cuja le gis la ção não pode ser
al te ra da, in clu in do os que, de lon ge, são os in te res ses
eco nô mi cos bra si le i ros: aço, pro du tos têx te is e agrí co -
las, açú car, ál co ol e cal ça dos, to dos fora de qual quer
de ba te so bre li ber da de al fan de gá ria, abo li ção das ta ri -
fas ou li vre mo bi li da de das mer ca do ri as.

Mais do que isso, sem se quer dis cu tir as re la ções
es ta be le ci das, o ní vel de com pe ti ti vi da de, dos in ves ti -
men tos em tec no lo gia des de a mi cro e a pe que na em -
pre sa ame ri ca na até as gran des es tru tu ras e o gran de
se tor pro du ti vo ame ri ca no e de ou tros pa í ses.

Li vre mo bi li da de de ca pi ta is – aqui en tra, de for -
ma mu i to pre ci o sa, o de ba te do Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal – eli mi na ção dos obs tá cu los cri a dos pe las
bar re i ras na ci o na is aos re cur sos es tran ge i ros. Isso fi -
cou co nhe ci do – e não dito por mim, mas ca rac te ri za do 
pelo fa mo so jor na lis ta ame ri ca no John Tho mas Fri ed -
man – como re ba nho ele trô ni co, e to dos sa bem o que
é: fun dos mú tu os, ban cos co mer ci a is, se gu ra do ras e
ou tras ins ti tu i ções que ad mi nis tram pro fis si o nal men te
os cha ma dos re cur sos fi nan ce i ros. É aque la ex pe riên -
cia em que um ad mi nis tra dor de uma car te i ra de tí tu los
ou um ban que i ro co mer ci al des trói uma na ção in te i ra
sim ples men te aper tan do o te cla do de um com pu ta dor
do ou tro lado do mun do. 

É nes te mun do em que apa re cem as já co nhe ci -
das fra ses: “te mos que acal mar o mer ca do”; “afas tar o
pe sa de lo, o pâ ni co”; “evi tar con ta mi na ção, ru mo res
alar mis tas, hu mor do mer ca do”. E para apa zi guar es -
ses se to res, o cha ma do re ba nho ele trô ni co, o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal se apre sen ta como um va que i -
ro va len te, na ti tu la ção. Mas é ab so lu ta men te in ca paz,
como tem de mons tra do ao lon go da his tó ria re cen te do 
Bra sil e do mun do, de con tro lar os tais re ba nhos ele trô -
ni cos. Ou seja, o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, jun ta -
men te com os cha ma dos sal va do res do mun do, tais
como o Te sou ro ame ri ca no, fi ze ram es for ços gi gan tes -
cos para vi a bi li zar a es tru tu ra de mo bi li da de de ca pi ta -
is, ape nan do e de ses tru tu ran do par ques pro du ti vos,
des tru in do mi lhões de pos tos de tra ba lho e na ções in -
te i ras com uma can ti le na en fa do nha e um re ce i tuá rio
eco nô mi co de ca den te e in ca paz.

Cla ro que, do pon to de vis ta do pa ra si tis mo a que 
ele se pro põe, cer ta men te dá uma cer ta so bre vi da aos
pa í ses pa ra si tá ri os, para que te nham a opor tu ni da de
de con ti nu a rem vi vos nes sa es tru tu ra do ca pi tal. 

Vi mos o que ocor reu no Bra sil. Até ago ra, só
acon te ceu o bá si co; ain da não vi ve mos o que ocor reu
com o Les te Asiá ti co, com a Argen ti na. Para eles, o bá -
si co im pli ca pri va ti za ção com cor rup ção, fle xi bi li za ção,
im po si ção de su pe rá vit pri má rio, que sa be mos exa ta -
men te o que sig ni fi ca, e que não é pou pan ça.

La men ta vel men te, ape nas fa ze mos pose de que
me xe mos no or ça men to, haja vis ta que o País com pro -
me te 63% do PIB para pa gar ju ros do ser vi ço da dí vi da.
Na ver da de, fa ze mos ga rim pa gem or ça men tá ria. 
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Bri ga mos pelo or ça men to im po si ti vo, mas im po si ti -
vo já é. Pro va dis so é que, dos 317 te mas que com põem
o Orça men to, 44 ti ve ram exe cu ção zero e de 115, exe cu -
ção só de 5%, pois toda a es tru tu ra do País é sim ples -
men te vi a bi li za da para ju ros do ser vi ço da dí vi da ou para
vi a bi li zar o cha ma do su pe rá vit pri má rio, que não é pou -
pan ça, mas fe i to com con tin gen ci a men to de gas tos so ci -
a is e um vi go ro so e ter rí vel au men to da in ci dên cia tri bu tá -
ria no se tor pro du ti vo na ci o nal, cujo re sul ta do já co nhe ce -
mos: é aque la fór mu la que nos ir ri ta re pe tir, por que todo
mun do sabe e, efe ti va men te, ações não são to ma das
para en fren tá-la. Cor tam-se gas tos pú bli cos, acar re tan do,
con se qüen te men te, con tra ção da de man da efe ti va, que -
da das ven das no va re jo, in cha ço in su por tá vel dos es to -
ques, cor te na pro du ção, de mis sões, au men to do de sem -
pre go, re du ção das ren das fa mi li a res e, por tan to, dos
gas tos do con su mo e mais de sem pre go!

É exa ta men te por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que, não ape nas nós do Par ti do dos Tra ba -
lha do res, mas cer ta men te a gi gan tes ca ma i o ria do povo
bra si le i ro, des de o pri me i ro tur no do pro ces so ele i to ral,
vo tou por mu dan ças, pois 76% dos can di da tos, mes mo
não sen do de Esquer da, que se apre sen ta vam como
can di da tu ra de opo si ção ao Go ver no Fer nan do Hen ri que
ti ve ram um per cen tu al es tu pen do. 

Te nho cer te za de que toda a es pe ran ça de po si ta da 
no com pa nhe i ro Lula na Pre si dên cia da Re pú bli ca de ve rá 
sig ni fi car mu dan ças es tru tu ra is pro fun das, até por que sei
que nem Lula, nem o PT vai que rer re pe tir na vida aque le 
ve lho tre chi nho de um po e ma de Pa ta ti va do Asse ré, se -
gun do o qual: “So men te o rico na ter ra tem o seu nome
na His tó ria. Qu an do o po bre ven ce a guer ra, o rico al can -
ça a vi tó ria.” 

É por isso que es pe ro re al men te que, a par tir do
pró xi mo ano, pos sa mos, ao me nos, cum prir o que man da 
a or dem ju rí di ca vi gen te, o Tex to cons ti tu ci o nal, e que,
por tan to, a so be ra nia na ci o nal seja ma i or do que a agi o -
ta gem, a nu vem fi nan ce i ra de ca pi tal vo lá til que man da
no pla ne ta Ter ra, e do que es ses pa ra si tas da hu ma ni da -
de que se ar ti cu lam em tor no de uma si gla cha ma da
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do a
pa la vra ao emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des, por vin te
mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta tar de, faço re fe -
rên cia ao 14º Fes ti val do Tu ris mo de Gra ma do, even to do 
qual tive o pra zer de par ti ci par. 

Pas so a ler um pe que no tre cho com que as or ga ni -
za do ras do even to abri ram o con cla ve: 

Ami gos do tra de tu rís ti co,

De suma im por tân cia para o de sen vol vi -
men to das na ções, o tu ris mo não é so men te
uma ala van ca para a ge ra ção de ri que zas. Ele
traz agre ga dos a si va lo res que são tão ca ros ao 
ho mem quan to ao bem es tar ma te ri al. Esta mos
fa lan do da con vi vên cia, mis tu ra de ra ças, da arte 
do en con tro.

 Assim, duas va lo ro sas em pre sá ri as, Mar ta Ros si e
Síl via Zor za nel lo, que há 14 anos pro mo vem o Fes ti val de
Tu ris mo de Gra ma do, abri ram a sua 14ª edi ção, ocor ri da
no úl ti mo dia 7. 

Sr. Pre si den te, du ran te a aber tu ra do even to, par ti ci -
pei da Mesa e es ti ve ao lado da fi gu ra ilus tre do Go ver na -
dor da que le Esta do, Olí vio Du tra, pes soa ex tra or di ná ria –
dei-me mu i to bem com S. Exª –, e tam bém do Pre fe i to Pe -
dro Hen ri que Ber to luc ci, Pre fe i to da que la ci da de, que é a
mais eu ro péia das ci da des bra si le i ras. 

Gra ma do é uma ci da de fan tás ti ca, lin da, aco lhe do ra, e 
tem um povo ma ra vi lho so. Ela é um exem plo do tu ris mo
para o Bra sil, por que tudo que ali acon te ce está, de uma for -
ma ou de ou tra, in ti ma men te li ga do a essa gran de in dús tria
sem cha mi nés, que é a in dús tria do tu ris mo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este fes ti val,
na sua 14ª edi ção, con se guiu con gre gar cer ca de 1.788
em pre sas ex po si to ras do Bra sil e do ex te ri or, pois se re a li -
zou con co mi tan te men te com o 10º Sa lão de Ne gó ci os Tu -
rís ti cos do Mer co sul e o 4º Sa lão do Rio Gran de do Sul Co -
o pe ra ti va do, Tou rist card. Qu a se dez mil vi si tan tes es ti ve -
ram na que la fe i ra, mu i tos ne gó ci os fo ram re a li za dos. Eu
gos ta ria de re gis trar tam bém que, na aber tu ra dos tra ba -
lhos, fo ram pre mi a dos com o Tro féu Fes ti val de Tu ris mo
oito pes so as que se des ta ca ram, na opi nião dos or ga ni za -
do res, na de fe sa des se gran de seg men to da eco no mia
bra si le i ra que é o tu ris mo.

Ain da de se jo as si na lar, da tri bu na do Se na do, para
que fi que con sig na do nos Ana is da Casa, meu voto de lou -
vor a Dª Mar ta Ros si e a Síl via Zor za nel lo, fi gu ras ilus tres,
que mais uma vez con se gui ram le var a cabo esse tão im -
por tan te even to, que me lho ra e se su pe ra a cada ano. Isso
é mu i to im por tan te para o Bra sil. Gra ma do tem ser vi do
como exem plo de in dús tria do tu ris mo no Bra sil. Espe ro
que ou tros even tos como esse con ti nu em a ocor rer na -
que la mag ní fi ca ci da de, tra zen do pro ve i tos para to dos
nós.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer nes ta tar de, Sr. Pre -
si den te.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra Men -
des, 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. 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 Amir Lan do, por vin te mi nu tos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o se -
guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de abor dar, mais uma
vez, um tema que tem sido re fe rên cia cons tan te nos meus
es tu dos: a ques tão agrá ria bra si le i ra. Faço isso nes te mo -
men to, por que en ten do que es ta mos no li mi ar de uma re to -
ma da de ci si va da re for ma agrá ria bra si le i ra.

Se eu pu des se fa zer um bre ve co men tá rio so bre a
evo lu ção des se tema, vol ta ria aos idos de 1964. É pre ci so 
des ta car que o re gi me mi li tar, em tema de re for ma agrá -
ria, fo ca li zou com mu i ta de ter mi na ção a ques tão agrá ria
bra si le i ra, tan to que, em 30 de no vem bro de 1964, o Con -
gres so Bra si le i ro apro va va a Emen da Cons ti tu ci o nal nº
10, que in tro du zia o Di re i to Agrá rio e, so bre tu do, a in de ni -
za ção jus ta e pré via em ca sos de de sa pro pri a ção. Assim, 
a Cons ti tu i ção Fe de ral abriu as por tas para a re for ma
agrá ria pos si bi li tan do que o Go ver no Fe de ral le gis las se, e 
quan do falo em Go ver no, re fi ro-me à União, so bre ma té -
ria de Di re i to Agrá rio. 

A par tir de en tão, já se edi ta va o Esta tu to da Ter ra,
um ins tru men to que mo di fi cou so bre mo do o ce ná rio da
le gis la ção agrá ria bra si le i ra, por que, até aque le mo men to, 
Sr. Pre si den te, o que ha via era um con jun to de leis es par -
sas, que não vis lum bra vam nem aten di am à imen si dão
dos pro ble mas agrá ri os do Bra sil.

Algu mas ten ta ti vas po de ría mos lem brar, como a de 
Ge tú lio Var gas nos pro je tos de co lo ni za ção. Mas elas
eram pon tu a is, sem essa vi são glo bal de país e da uni da -
de na ci o nal que trou xe o Esta tu to da Ter ra, à luz da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 10. 

A se guir, Sr. Pre si den te, mon ta ram-se os ór gãos
des ti na dos a exe cu tar a Re for ma Agrá ria, es pe ci al men te,
de um lado, aque la que cor res pon de a nada mais do que 
a al te ra ção do sis te ma de te nên cia da ter ra e a mo di fi ca -
ção da pos se e do uso da ter ra. O Incra – na épo ca, Ibra
– foi o en car re ga do de re a li zar essa ta re fa. 

Além da dis tri bu i ção da ter ra, cu i dou tam bém o
Esta tu to da Ter ra do de sen vol vi men to agrá rio quan do foi
cri a do o Inda. Esses dois ór gãos, so bre tu do o Incra, ti ve -
ram pa pel im por tan te. O Inda fi cou numa de fi ni ção que
ain da pode ser con si de ra da su per fi ci al, sem con di ções
de exer cer uma atu a ção for te e de ci si va na mu dan ça do
sis te ma fun diá rio bra si le i ro. Mas foi o Esta tu to da Ter ra, e
sua re gu la men ta ção, que abriu no ce ná rio bra si le i ro uma

pre o cu pa ção sé ria com o com ba te sis te má ti co ao la ti fún -
dio e ao mi ni fún dio, fi xan do-se num mo de lo da pro pri e da -
de fa mi li ar.

Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, que essa de ter mi na -
ção evo lu iu, e evo lu iu mu i to. So bre tu do, que ro re me ter-me
ao Ato Insti tu ci o nal nº 9, que re ti rou da Cons ti tu i ção a idéia
de pré via in de ni za ção, lá man ten do só a dis po si ção re la ti va 
à jus ta in de ni za ção. O que isso pos si bi li tou, Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res? A edi ção do De cre to-Lei 554, tam -
bém de 1969, que es ta be le ceu um rito rá pi do, um rito mu i to
mais do que su má rio, por que, em ver da de, en tre gue a pe ti -
ção ini ci al em ju í zo, pe din do a de sa pro pri a ção de uma de -
ter mi na da área, em 72 ho ras aque la pro pri e da de, an tes
par ti cu lar, já pas sa va para o do mí nio pú bli co me di an te a
trans cri ção em re gis tro imo bi liá rio. 

Este é um fato im por tan te, Srªs. e Srs. Se na do res.
Evo lu í mos mu i to, até aque le pon to, o que pos si bi li tou tam -
bém a im por tân cia na dis cus são do que era o jus to pre -
ço, por que este po de ria ser fe i to após a con su ma ção da
de sa pro pri a ção, que nada mais é do que a trans fe rên cia
for ça da de um de ter mi na do imó vel, no caso de do mí nio
par ti cu lar para o do mí nio pú bli co. Ou até po de ria ser do
do mí nio pú bli co para o do mí nio pú bli co, por exem plo, do
Esta do para a União. Esse é o pon to que des ta co e que
que ro me lhor ana li sá-lo quan do che gar o mo men to opor -
tu no so bre o tema.

Veja, Sr. Pre si den te, o que se fez em ter mos de ce -
le ri da de, da efe ti va des ti na ção so ci al da pro pri e da de de fi -
ni da na Cons ti tu i ção e, so bre tu do, no Esta tu to da Ter ra. E
a ter ra só de sem pe nha a sua fun ção so ci al quan do exe -
cu ta essa fi na li da de fun da men tal de ser um bem de pro -
du ção. A ter ra não pode ser con si de ra da como re ser va
de va lor e, sim, um fa tor de pro du ção. 

Tan to é que essa in for ma ção vem na ins pi ra ção da 
dou tri na so ci al da Igre ja, so bre tu do das en cí cli cas pa pa is, 
so bre mo do a de João XXIII. E, no caso, o di re i to de pro -
pri e da de que era ab so lu to no Có di go de Na po leão tor -
na-se, di an te des sas trans for ma ções le gis la ti vas no Bra -
sil, mu i to mais no di re i to de pro du zir por que a ter ra re al -
men te deve de sem pe nhar a fun ção pri mor di al de pro du -
zir, pro pi ci ar a to dos os ho mens a so bre vi vên cia dig na e
hu ma na. 

É por isso que os con ce i tos ti ve ram na épo ca um
mo men to alto de dis cus são na ci o nal, so bre tu do den tro
da pró pria ins ti tu i ção pú bli ca, um cen tro de tre i na men to, 
um cen tro de dis cus são em que essa ma té ria veio a
lume. 

Hou ve con tri bu i ções im por tan tís si mas no sen ti do de
evo lu ir da que le con ce i to ab so lu to de pro pri e da de como di -
re i to de dis por da co i sa como bem en ten des se seu ti tu lar
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para um di re i to res tri to, um di re i to com li mi tes, que era re la ti -
vo à fun ção so ci al da pro pri e da de.

O que foi mo di fi ca do? Hou ve uma dou tri na de re -
for ma agrá ria no País. As mo di fi ca ções fo ram sen do in -
tro du zi das nas uni ver si da des, so bre tu do nas Fa cul da des
de Di re i to. Inclu si ve nes sa épo ca tive a opor tu ni da de de
le ci o nar Di re i to Agrá rio e mos trar à ju ven tu de as ino va -
ções tra zi das à luz da le gis la ção e dos con ce i tos que se
plas ma vam tan to na Cons ti tu i ção Fe de ral quan to na le gis -
la ção in fra cons ti tu ci o nal. Na que le mo men to, ha via no País
um es pí ri to de re for ma agrá ria, uma de ci são po lí ti ca de re -
for ma agrá ria. Nun ca se de sa pro pri ou como en tão. Devo
di zer que à épo ca éra mos ad vo ga dos do Incra. Em ape -
nas uma ação em Ron dô nia – o Se na dor Mo re i ra Men des 
pode dar seu tes te mu nho –, de sa pro pri a mos um mi lhão
de hec ta res na re gião de Nova Vida, onde fo ram as sen ta -
dos mi lha res de pe que nos pro du to res com base no mo de -
lo da pro pri e da de fa mi li ar.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Amir Lan do?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Pois não,
no bre Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre Se na -
dor Amir Lan do, não só que ro tes te mu nhar esse fato
como que ro, mais uma vez, lem brar que uma das gran -
des ri que zas do nos so Esta do é o fato de ser ba si ca men -
te cons ti tu í do de pe que nas pro pri e da des, re sul ta do da re -
for ma agrá ria pú bli ca, um tra ba lho in ten so do Incra re co -
nhe ci do por to dos nós ao lon go des ses qua se 35 anos.
Por um lado, avan ça mos ao con se guir uma le gis la ção
agrá ria mo der na, a pon to até de mu dar a dou tri na. Como
elu ci dou V. Exª, como pro fes sor, o con ce i to da pro pri e da -
de está mu dan do gra ças a esse avan ço que co me çou
com a nos sa Cons ti tu i ção. Se, de um lado, re gis tra-se
esse fato po si ti vo, de ou tro lado, pelo me nos no nos so
Esta do de Ron dô nia – e aí V. Exª há de tam bém tes te -
mu nhar o que vou afir mar -, o Incra pas sou a não mais
re a li zar aque le tra ba lho por fal ta de re cur sos, por fal ta de
ins tru men tos. Se a mi nha me mó ria não fa lha, te mos hoje
cer ca de 150 mil hec ta res de ter ras de sa pro pri a das no
Esta do de Ron dô nia, sem que o Incra te nha con di ção de
as sen tar uma úni ca fa mí lia se quer. Apro ve i to o bri lhan te
pro nun ci a men to que V. Exª faz para cha mar a aten ção
do Go ver no Fe de ral, para cha mar a aten ção das au to ri -
da des do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria e tam bém do
Incra para o fato de que não é pos sí vel mais per ma ne cer 
des sa for ma. Em Ron dô nia, te mos pro ble mas sé ri os de
sem-ter ras que es tão ocu pan do, se não me en ga no, cer -
ca de seis ou sete pro pri e da des, quan do es sas pes so as
po de ri am es tar ins ta la das em ter ras de sa pro pri a das. Não
sei se o as sen ta men to não se re a li za por fal ta de in te res -

se do Go ver no Fe de ral ou por fal ta de re cur sos, mas
essa é a gra ve re a li da de no nos so Esta do que que ria
tam bém re gis trar, ao tem po em que pa ra be ni zo V. Exª
pelo pro nun ci a men to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – V. Exª. tem
toda a ra zão e an te ci pa em al guns pon tos nos so ce ná rio
atu al, aqui lo que acon te ce hoje, so bre tu do no Esta do de
Ron dô nia, e do que so mos tes te mu nhas ocu la res.

Infe liz men te, todo esse pro ces so evo lu ti vo hoje é
um re tro ces so. Vê-se que o Incra não atua de ma ne i ra
efi ci en te, não cum pre a lei, não dá des ti na ção so ci al so -
bre tu do às ter ras pú bli cas, às ter ras de vo lu tas. Bem sabe
V. Exª que es ta mos cons ti tu in do ver da de i ros la ti fún di os,
que, se em um pri me i ro mo men to, eram um prê mio ao pi -
o ne i ro, àque les que fo ram fa zer Bra sil a Ama zô nia bra si -
le i ra, hoje não se jus ti fi cam mais. O que se ve ri fi ca é uma 
pro li fe ra ção de gran des fa zen das, de gran des pro pri e da -
des às cus tas de bens pú bli cos, de ter ras pú bli cas, da ter -
ra do povo, da qual não se zela e à qual não se dá a
des ti na ção so ci al, alu di da pela lei, alu di da por es sas nor -
mas que aca bo de men ci o nar. 

Eu que ria, Sr. Pre si den te, con ti nu ar esse bre ve es -
bo ço que faço de im pro vi so, sem ter se quer pen sa do em
di zer al gu mas pa la vras so bre este tema, mas que faço
para mos trar e de i xar re gis tra do nos Ana is a evo lu ção,
em um cer to mo men to, até a edi ção do De cre to-Lei 554,
de 1999, que deu um rito rá pi do e de cer ta for ma se gu ro.
Avan çou-se mu i to em ter mos de con ce i tu a ção e de ce le -
ri da de do pro ces so de re for ma agrá ria. Mas o que acon -
te ce em se gui da, Sr. Pre si den te? Te mos a Cons ti tu i ção
de 1988 sob o in flu xo de cor ren tes con trá ri as. De um lado 
o Cen trão, de ou tro lado, eu não po de ria di zer os sem-ter -
ra, mas os par ti dos de es quer da. Os par ti dos de es quer -
da exi gi am a emis são da pos se, no mí ni mo, em 120 dias; 
o Cen trão di zia que isso era im pos sí vel, um tema ab sur -
do e im pró prio, por que o De cre to-Lei nº 554 de ter mi na va
que a emis são na pos se fos se fe i ta em 72 ho ras. Ve jam
Vos sas Exce lên ci as como o tema foi des lo ca do, não
para a idéia do bode den tro do apar ta men to, mas para
uma co i sa tão es tra nha, tão ab sur da que não pos so aqui
de bi tar ao des co nhe ci men to do tema, mas que ro re gis trar 
por que hou ve al gu mas de ci sões iso la das no âm bi to do
Po der Ju di ciá rio que fo ram pos ter gan do as emis sões de
pos se. Mas isso, de modo al gum, ne ces si ta ria de uma
pro vi dên cia cons ti tu ci o nal ou le gal para al te rar o rito en tão 
vi gen te, que era re al men te mu i to mais rá pi do.

Lem bro-me que es ti ve, na épo ca, com o De pu ta do
Ulysses Gu i ma rães e de po is com o en tão De pu ta do, hoje
Se na dor, Ber nar do Ca bral, Re la tor-Ge ral da Cons ti tu in te.
Dis cu ti mos como con ce i tu ar a pro pri e da de dan do-lhe des -
ti na ção so ci al na Cons ti tu i ção. A nos sa pro pos ta ace i ta –
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em fun ção de uma dis cus são que ti ve mos com o De pu ta -
do Ulysses Gu i ma rães – era a de que a Cons ti tu i ção gra -
vas se mais ou me nos os se guin tes ter mos: “Fica ga ran ti do
o di re i to de pro pri e da de con di ci o na do à sua fun ção so ci al”.
Ain da acres cen tá va mos que não se ria pré via a in de ni za -
ção, a de sa pro pri a ção me di an te jus ta in de ni za ção, man -
ten do um tex to que era um avan ço. O que ti ve mos de po is
des sa lon ga dis cus são e em ba te de duas cor ren tes igual -
men te con trá ri as? Ti ve mos um re tro ces so. De vol ve mos à
Cons ti tu i ção a idéia da jus ta e pré via in de ni za ção. Isso
equi va le a di zer que a trans fe rên cia da pro pri e da de pri va da 
ou par ti cu lar para o Po der Pú bli co só po de rá ocor rer de po is 
da sen ten ça fi nal que jul gar o con fli to de dis cus são do pre -
ço da pro pri e da de e ou tros in ci den tes pro ces su a is. Isso
equi va le a di zer que vol ta mos atrás. 

A re for ma agrá ria não anda por que há es ses em pe -
ci lhos, mas não anda so bre tu do por de ci são po lí ti ca, que a
re le gou a um pla no se cun dá rio, a um pla no de des pre zo, a
um pla no de de sin te res se. Hoje, há um es tré pi to na mí dia
so bre a re for ma agrá ria. Te nho dito que se tra ta de uma re -
for ma agrá ria fe i ta nos me i os de co mu ni ca ção, sem dis tri -
bu i ção de ter ras. 

Qu e ro di zer a V. Exªs que na épo ca em que eu era
Pro cu ra dor do Incra, fes te ja mos a en tre ga do mi li o né si mo
tí tu lo de pro pri e da de. Diz-se, atu al men te, que nin guém as -
sen tou tan ta gen te. Não é ver da de, e os Ana is po dem pro -
var. Por isso, há con fli tos en tre o MST e os ór gãos ofi ci a is.
Há uma di fe ren ça mu i to gran de a ser su pe ra da en tre da -
dos e in for ma ções. 

A ver da de é que em nos so País, de di men são con ti -
nen tal, há mu i tas ter ras de vo lu tas em Ron dô nia, no Acre,
no Mato Gros so, no Ama zo nas e no Pará. São mais de 100 
mi lhões de hec ta res ap tos para a re for ma agrá ria. Em gran -
de par te, são ter ras de vo lu tas, es ta du a is ou fe de ra is. Em
vez de ge rar mos a pe que na pro pri e da de, a pro pri e da de fa -
mi li ar, de dar mos uma des ti na ção so ci al à ter ra, o que fa ze -
mos é, cada vez mais, ge rar o la ti fún dio, mo de lo an ti go,
exis ten te des de as Ca pi ta ni as He re di tá ri as, que mol dou,
cris ta li zou o sis te ma fun diá rio bra si le i ro.

Qu e ro di zer a V. Exªs que pre ci sa mos evo lu ir. É che -
ga da a hora de o Go ver no Fe de ral ter um ór gão exe cu ti vo.
Não adi an ta cri ar um Mi nis té rio de De sen vol vi men to Agrá -
rio; é pre ci so ha ver um ór gão exe cu ti vo li ga do ao fu tu ro
Pre si den te da Re pú bli ca. E que ro fa zer, des ta tri bu na, uma
in di ca ção. Falo de um ór gão exe cu ti vo ca paz de re a li zar a
re for ma agrá ria com efi ciên cia, com de ter mi na ção. Po de -
ría mos al te rar al gu mas dis po si ções cons ti tu ci o na is e, so -
bre tu do, vol tar ao con ce i to real do pro ces so de de sa pro pri -
a ção: me di an te jus ta in de ni za ção, ex tra in do o ter mo “pré -
via”, que não faz ne nhum sen ti do, se não atra pa lhar a re for -
ma agrá ria pro pri a men te dita.

Sr. Pre si den te, po de mos evo lu ir ge ran do em pre go
e ren da, so bre tu do pos tos de tra ba lho, por que ge rar em -
pre go e ren da é re al men te ma tar a fome. Quem re ce be
um pe da ço de ter ra, se me ia o grão e co lhe o fru to, e a
pri me i ra co i sa que faz é sa ci ar a fome: pas sa a co mer
três e até qua tro ve zes por dia. O que im por ta é a far tu ra
e a abas tan ça. A pro du ção, em pri me i ro lu gar, ser ve para 
o con su mo do pro du tor e de sua fa mí lia. 

Sa be mos que o pre ço mais ba i xo a se pa gar para
a ge ra ção de em pre gos é a re for ma agrá ria, so bre tu do
se aten tar mos para esse es to que imen so de ter ras de vo -
lu tas. O Go ver no Fe de ral, em vez de de i xar os Esta dos
ge ra rem la ti fún di os, po de ria com prar es sas ter ras, de sa -
pro priá-las e pro mo ver um en ten di men to para que tais
ter ras pos sam ser trans fe ri das para a re for ma agrá ria.
Quem deve fa zer isso não é o Mu ni cí pio nem o Esta do,
mas a União. Só ela pode re a li zar essa gran de ta re fa,
que é uma as pi ra ção na ci o nal, por que é um pres su pos to
do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. To das as na -
ções mais evo lu í das pas sa ram pela dis tri bu i ção da ter ra,
ge ran do em pre go e ri que za, ri que za que por sua vez
aque ce a eco no mia como um todo.

Assim, te ría mos a pos si bi li da de de re sol ver em
gran de par te, ou con si de ra vel men te, a ques tão da fome.
Da ría mos ter ra a quem tra ba lha, da ría mos a es sas pes -
so as a chan ce de plan tar e de co lher, para que o povo
bra si le i ro pos sa co mer. To dos con cor dam que o nos so
sis te ma de dis tri bu i ção, da pos se, do uso da ter ra e da
pro pri e da de fun diá ria bra si le i ra é in jus to, vem do for ma to
do la ti fún dio em bu ti do na le gis la ção das Ca pi ta ni as He re -
di tá ri as, no re gu la men to ge ral e até na Lei de Ter ras, de
1850, que é a Lei n.º 601. De lá para cá, o com ba te ao la -
ti fún dio vem por meio do pro ces so de re for ma agrá ria,
ima gi na do, so bre tu do, pelo es ta tu to da ter ra. Se cum pri da 
essa lei com as le gis la ções pos te ri o res, com os apri mo ra -
men tos ne ces sá ri os nes ses dias, po de re mos re a li zar um
gran de so nho na ci o nal: dar a ter ra a quem tra ba lha.

Du ran te o dis cur so do Sr. Amir Lan do, o
Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e Srs.
Se na do res, a Pre si dên cia in for ma que se en con tra na
Casa o Sr. João Oli vir Ga bar do, pri me i ro Su plen te do Se -
na dor Álva ro Dias, da re pre sen ta ção do Esta do do Pa ra ná,
con vo ca do em vir tu de de li cen ça do ti tu lar. 

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o ori gi nal do Di plo ma e
de ma is do cu men tos exi gi dos por lei, que se rão pu bli ca -
dos na for ma re gi men tal.

É o se guin te o di plo ma re ce bi do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De sig no
co mis são for ma da pe los Se na do res Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Le o mar Qu in ta ni lha e Pe dro Si mon para con -
du zir S. Exª ao ple ná rio, a fim de pres tar o com pro mis so
re gi men tal. (Pa u sa.)

(O Sr. João Oli vir Ga bar do é con du zi do ao ple ná -
rio e pres ta, pe ran te a Mesa, o com pro mis so.)

So li ci to a to dos os pre sen tes que per ma ne çam de
pé para o com pro mis so de pos se.

Antes do ju ra men to do Se na dor a ser em pos sa -
do, a Pre si dên cia re gis tra com sa tis fa ção a pre sen ça,
na Casa, do emi nen te Go ver na dor do Esta do do To can -
tins, Sr. Si que i ra Cam pos; do Go ver na dor ele i to do
Esta do do To can tins, Sr. Mar ce lo Mi ran da; do Se na dor
ele i to pelo Esta do do To can tins, João Ri be i ro; do Se na -
dor ele i to pelo Esta do da Pa ra í ba, Sr. Efra in Mo ra es;
dos De pu ta dos Fe de ra is ele i tos pelo Esta do do To can -
tins, Sr. Edu ar do Go mes e Sr. Ma u rí cio Re be lo.

Con vi do o Sr. João Oli vir Ga bar do a pro ce der ao
ju ra men to na for ma cons ti tu ci o nal e re gi men tal.

O SR. JOÃO OLIVIR GABARDO (Sem Par ti do –
PR)  Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as leis do
País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to de Se na -
dor que o povo me con fe riu e sus ten tar a união, a in te gri -
da de e a in de pen dên cia do Bra sil. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro
em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, o no -
bre Sr. João Oli vir Ga bar do, que, a par tir des te mo men to,
pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da Casa. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA E NOME PARLAMENTAR
Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia,

em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to Inter no,
que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção do Esta do
do Pa ra ná, ado ta rei o nome aba i xo con sig na do e que no
mo men to não in te gro ne nhu ma ban ca da par ti dá ria.

Nome Par la men tar: OLIVIR GABARDO
Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 2002. – Ga -

bar do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe di -

en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Te nho a

hon ra de con ce der a pa la vra, pelo pra zo re gi men tal de cin -
co mi nu tos, ao Se na dor re cém-em pos sa do Oli vir Ga bar do.

O SR. OLIVIR GABARDO (Sem Par ti do – PR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Exce len tís si mo Sr. Pre -

si den te do Se na do Fe de ral; Exce len tís si mos Srs. Se na -
do res Mem bros da Mesa Di re to ra; Exce len tís si mas Srªs
e Srs. Se na do res; Exce len tís si mo Sr. Go ver na dor do
Esta do do To can tins, Si que i ra Cam pos; Exce len tís si mo
Sr. Go ver na dor ele i to do Esta do do To can tins, Mar ce lo
Mi ran da; Srs. Se na do res e De pu ta dos ele i tos pelo To -
can tins, João Ri be i ro, Efra im Mo ra is, Edu ar do Go mes e
Ma u rí cio Ra be lo; mi nhas se nho ras e meus se nho res,
vol to ao Con gres so Na ci o nal, des ta fe i ta à Casa de Rui
Bar bo sa, e mu i tas são as lem bran ças acu mu la das nos
quin ze em que exer ci o man da to de De pu ta do Fe de ral,
ele i to pelo meu Esta do do Pa ra ná.

Lem bro-me dos Lí de res de en tão, como Ulysses
Gu i ma rães, Pe dro sa Hor ta, Tan cre do Ne ves, Fre i tas No -
bre, Alen car Fur ta do e tan tos ou tros, com quem es ti ve
des de a fun da ção do MDB e que tan to hon ra ram o Par -
la men to Na ci o nal.

Lem bro-me, no Se na do, de fi gu ras ím pa res como
Fran co Mon to ro, Afon so Ari nos, Pe trô nio Por tel la, Te o tô -
nio Vi le la, en tre ou tros, cuja pas sa gem por esta Casa de -
i xou re gis tros in de lé ve is e cujo exem plo de vida par la -
men tar so be ja men te a dig ni fi cam.

Assu mo, em ca rá ter tem po rá rio, a vaga do ilus tre
Se na dor Álva ro Dias, a quem, des de há mu i tos anos,
quan do o tive como meu alu no, sem pre ad mi rei pela dig -
ni da de e cor re ção na ár dua vida po lí ti ca e a quem pres to,
de pron to, as mi nhas ho me na gens e as de meu Esta do,
por sua qua li da de como re pre sen tan te dos pa ra na en ses.

Sr. Pre si den te, mi nha pos se exi ge, em seu for ma -
lis mo, mi nha de cla ra ção de fi li a ção par ti dá ria, que re ve -
lo, de mo men to, ser a au sên cia de vín cu lo po lí ti co, ten do
pro mo vi do na se ma na fin da mi nha des fi li a ção do Par ti do 
De mo crá ti co Tra ba lhis ta, por mo ti vos gra ves, so bre os
qua is dis cor re rei ain da nes ta opor tu ni da de.

À li cen ça do Se na dor Álva ro Dias, por um pe río do
de qua tro me ses, su ce de uma in ten sa cam pa nha ele i to -
ral em que, can di da to ao Go ver no do meu Esta do, foi
alvo de agres sões po lí ti cas e le ga is que, ao lado de de -
mons trar a real face de al guns po lí ti cos na ci o na is, ti ve -
ram ne ga ti va e de fi ni ti va in fluên cia nos re sul ta dos ele i to -
ra is do Pa ra ná.

Álva ro Dias ha via ven ci do o pri me i ro tur no das ele i -
ções com di fe ren ça su pe ri or a tre zen tos mil vo tos e li de -
ra va as pes qui sas ele i to ra is, o que, de res to, vi nha ocor -
ren do nos úl ti mos qua tro anos. Seu Par ti do, o PDT, ao
qual eu tam bém es ta va fi li a do, ha via fe cha do no se gun -
do tur no uma ali an ça com o PT, em âm bi to na ci o nal. Isso 
de ve ria sig ni fi car uma ali an ça no Pa ra ná, en tre os can di -
da tos des tes Par ti dos, para a Pre si dên cia da Re pú bli ca e 
o Go ver no do Esta do, como ocor reu em di ver sas ou tras
Uni da des da Fe de ra ção. No en tan to, o PT não hon rou
esse pac to, tra ba lhan do ati va men te para a can di da tu ra
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de seu ad ver sá rio, o Se na dor Ro ber to Re quião, fi li a do
ao PMDB, Par ti do ad ver sá rio do PT em âm bi to na ci o nal.

O ce ná rio pos to se tor nou ain da mais gra ve quan -
do o meu an ti go Par ti do, o PDT, não es bo çou qual quer
re a ção con trá ria à que bra do pac to, numa ati tu de de
com pla cên cia, in com pa tí vel com os meus prin cí pi os de
com por ta men to po lí ti co, o que pro vo ca, ago ra, o meu
des li ga men to vo lun tá rio de seus qua dros. 

A in ter fe rên cia do PT na ele i ção es ta du al ma te ri a li -
zou-se pela in ten sa pre sen ça de seus fi li a dos e di ri gen -
tes, in clu si ve de vá ri os ou tros Esta dos, na fase fi nal da
cam pa nha, cul mi nan do com a par ti ci pa ção de Lula no
pro gra ma ele i to ral do PMDB, pe din do vo tos para o can -
di da to ad ver sá rio.

Nes se fato, Srªs e Srs. Se na do res, re si de fla gran te 
agres são le gal ao Se na dor Álva ro Dias, uma vez que a
Jus ti ça Ele i to ral de ve ria ter im pe di do a par ti ci pa ção do
can di da to pe tis ta à Pre si dên cia, por ser vin cu la do à ou tra 
co li ga ção par ti dá ria. Não o fez, mes mo ins ta da for mal -
men te pelo Se na dor Álva ro Dias, re cha çan do uma tese
que se con su mou ven ce do ra em di ver sos ou tros Esta -
dos, como a vi zi nha San ta Ca ta ri na.

O fa vo re ci men to de ci si vo a que me re fi ro, con fi gu -
ra do con tra a can di da tu ra do Se na dor Álva ro Dias, foi fa -
tor pri mor di al no re sul ta do ele i to ral, pois o fe nô me no po -
lí ti co na ci o nal co nhe ci do como “Onda Lula”, não te ria
sido su fi ci en te para mo di fi car ra di cal men te a von ta de
ele i to ral dos pa ra na en ses, se não com o uso ile gal da mí -
dia, como ocor reu no Pa ra ná.

Apro ve i to para as si na lar, tam bém, a ino por tu na di -
vul ga ção de pes qui sas ele i to ra is na vés pe ra das ele i -
ções, que tem um po der in du ti vo so bre os in de ci sos, in -
flu en ci an do-os no sen ti do de vo tar nos can di da tos me -
lhor co lo ca dos. É fun da men tal que se dis tan ci em as pes -
qui sas da data do ple i to, para que os ele i to res não se jam
con ta mi na dos por ten dên ci as con je tu ra is de úl ti ma hora.

Sr. Pre si den te, como dis se no iní cio, che go a esta
Casa com gra tas lem bran ças dos tem pos do Par la men -
to, de onde me afas tei para ser vir ao Pa ra ná em sua Cor -
te de Con tas. Che go, mes mo por um bre ve pe río do, com
a res pon sa bi li da de e es pí ri to pú bli cos para atu ar sem pre 
sob o pri ma do da li ber da de, da de mo cra cia e da su pre -
ma cia do bem na ci o nal.

Não es tou vin cu la do se não à mi nha cons ciên cia, vo -
tan do de for ma in de pen den te e em fa vor do Bra sil, co bran -
do dos que go ver nam idên ti ca pos tu ra de com por ta men to
po lí ti co e opon do-me a tudo que se con fi gu re in co e ren te
ou im pró prio para nos sa Pá tria ou para o meu Esta do.

Srªs e Srs. Se na do res, mi nhas pa la vras fi na is não
po de ri am de i xar de ser para mi nha fa mí lia. Este mo men -
to, como ou tros que a vida pú bli ca me re ser vou, não te ria 
cer ta men te exis ti do sem o per ma nen te apo io da que les
que tan to me amam. Tam bém, não te ria sen ti do es tar

aqui, se eles não exis tis sem e não par ti lhas sem dos
meus so nhos.

Agra de ço a Deus e peço a Ele que me ilu mi ne e
me apon te sem pre o ca mi nho do bem.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
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 Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 526, DE 2002
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, as
se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to da Srª Ma ria
Do lo res Alcân ta ra e Sil va, ocor ri do no dia 1º do cor ren te 

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.
Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 2002. –

Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 57/2002 – GLPTB
Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, di ri jo-me a Vos -

sa Exce lên cia para in di car o Exmº Sr. Se na dor Wel ling -
ton Ro ber to e o Exmº Sr. Se na dor Car los Pa tro cí nio
como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, das va gas des -
ti na das ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro – PTB, na Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção,em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Co lho a opor tu ni da de para re no var a Vos sa Exce -
lên cia os meus pro tes tos de con si de ra ção e apre ço.

Aten ci o sa men te. – Se na dor Car los Pa tro cí nio,
Lí der d&PTB

OF. GLPMDB Nº169/20 

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa Exce lên -

cia o re ma ne ja men to do Se na dor Fer nan do Ri be i ro, como
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mem bro su plen te, em vaga an te ri or men te ocu pa da pelo
Se na dor Gil ber to Mes tri nho e este, como ti tu lar, em  subs ti -
tu i ção ao pri me i ro ci ta do, na Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO/2003.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia vo tos 
de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros Lí der do PMDB.

Ofí cio nº142/02-LPSDB

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de subs ti tu ir o Se na dor
Be ní cio Sam pa io pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
como ti tu lar, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB, na
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da es ti -
ma e dis tin ta con si de ra ção.

Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do Blo co
PSDB/PPB.

GLPMDB Nº 171/2002

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa Exce -

lên cia a in di ca ção do Se na dor Luiz Pas to re, como su plen -
te, em subs ti tu i ção ao Se na dor Sér gio Ma cha do, este,
como ti tu lar, em vaga an te ri or men te ocu pa da pela Se na -
do ra Mar lu ce Pin to e esta, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao
Se na dor Ger son Ca ma ta, na Co mis são Mis ta, in cum bi da
de exa mi nar e emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 47, de 
26-6-2002, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da”:

Ti tu la res Su plen te
Mar lu ce Pin to Luiz Pas to re
Íris Re zen de João Alber to Sou za
Sér gio Ma cha do Amir Lan do
Ro ber to Re quião Car los Be zer ra

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia vo -
tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, Lí der do PMDB.

LIDERANÇA DO PPB

Ofí cio nº 531/02

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2002

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

Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do Fran -

cis co Dor nel les, como ti tu lar, e o De pu ta do João Piz zo -
lat ti, como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te
in di ca dos para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta
des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 66, de 29 de
agos to de 2002, 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 (PASEP), 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.”

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

GABINETE DO LÍDER DO PSDB

OF. PSDB/I/Nº 1.130/2002

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs ti tu i -

ção do De pu ta do Luiz Ri be i ro pelo De pu ta do Ra i mun do
Go mes de Ma tos, como mem bro su plen te, na Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se rão fe -
i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra -
ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, a
re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 40, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do  art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a
 re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 40, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor
de R$ 326.075.000,00 (tre zen tos e vin te e seis mi lhões e
se ten ta e cin co mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, pro fe ri do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
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à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho
(PT-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 2 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 41, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do  art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 41, de 2002, que al te ra a Lei nº 10.147, de 21 de de -
zem bro de 2000, que dis põe so bre a in ci dên cia da con -
tri bu i ção para os Pro gra mas de Inte gra ção So ci al e de
For ma ção do Pa tri mô nio – PIS/PASEP e da Con tri bu i ção 
para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al – Co fins,
nas ope ra ções de ven da dos pro du tos que es pe ci fi ca, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, pro fe ri do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Osval do Bi ol chi
(PMDB-RS).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 3 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º 

do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 42, de 2002, que dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car -
re i ra de Inte li gên cia, a re mu ne ra ção dos in te gran tes do
Qu a dro de Pes so al da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
- ABIN, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e pela re je i -
ção das Emen das nºs 1 a 4, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, 
Re la tor: De pu ta do Odel mo Leão (PPB-MG).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 4 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 43, de 2002, que dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
car gos da Car re i ra de Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal,
e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria, Re la tor: De pu ta do Cla u dio Ca ja do
(PFL-BA).

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ge ral do Althoff.

– 5 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 44, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 44, de 2002, que dis põe so bre a in clu são dos car gos
da Co mis são Exe cu ti va do Pla no da La vou ra Ca ca u e i ra
– CEPLAC no Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos, ins ti tu í -
do pela Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro de 1970, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos
de Pro je to de Lei de Con ver são, re je i ta do pelo Ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos, pro fe ri do na que le Ple ná rio,
em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do
José Car los Ale lu ia (PFL-BA).

Re la tor Re vi sor: Se na dor Wal deck Orne las.
– 6 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 21, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º 
do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 

re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 21, de 2002, pro ve ni en te da Me di da Pro vi -
só ria 46, de 2002, que dis põe so bre a re es tru tu ra ção da
Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal, que pas sa a de -
no mi nar-se Car re i ra Au di to ria da Re ce i ta Fe de ral – ARF,
e so bre a or ga ni za ção da Car re i ra Au di to ria-Fis cal da
Pre vi dên cia So ci al e da Car re i ra Au di to ria-Fis cal do Tra -
ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e às emen -
das, na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 21 de
2002, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta , Re la tor: De pu ta do
Jo va ir Aran tes (PSDB-GO).

Re la tor Re vi sor: Se na dor
– 7 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 47, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 47, de 2002, que dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car -
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re i ra de Pe ri to Fe de ral Agrá rio, a cri a ção da Gra ti fi ca ção
de De sem pe nho de Ati vi da de de Pe ri to Fe de ral Agrá rio – 
GDAPA e da Gra ti fi ca ção Espe ci al de Pe ri to Fe de ral
Agrá rio – GEPRA, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e pela re je i -
ção das Emen das de nºs 1 a 28, apre sen ta das, pro fe ri do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Wag ner Ros si
(PMDB-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor
– 8 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, Me di da Pro vi só ria nº 48,
de 2002, que dis põe a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de de Con tro le e Se gu ran ça de Trá fe go
Aé reo – GDASA e da Gra ti fi ca ção Espe ci al de Con tro le do
Trá fe go Aé reo – GECTA, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, pro fe ri do no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Wag ner Ros si (PMDB-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor
– 9 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 49, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do  art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 49, de 2002, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con tra -
tar em nome da União ope ra ção de cré di to in ter no e a
con ce der ga ran tia da União a en ti da des da ad mi nis tra -
ção fe de ral in di re ta, bem como a Esta dos, ao Dis tri to Fe -
de ral, aos Mu ni cí pi os e às suas en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta, em ope ra ção de cré di to in ter no, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, pro fe ri do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Wag ner Ros si
(PMDB –SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 10 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 50, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a

re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)
Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria

nº 50, de 2002, que abre, em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a -

is de Cré di to, cré di to ex tra or di ná rio no va lor de tre zen tos
e oi ten ta mi lhões, no ve cen tos e cin co mil, oi to cen tos e oi -
ten ta e três re a is, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, pro fe ri do no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção, Re la tor: De pu ta do Wag ner Ros si (PMDB-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 11 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 54, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do  art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 54, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de trin ta e
seis mi lhões, tre zen tos e ses sen ta e cin co mil re a is, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor
Pro fes sor Lu i zi nho (PT-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 12 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 55, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 55, de 2002, que au to ri za con di ções es pe ci a is para o
cré di to de va lo res igua is ou in fe ri o res a R$ 100,00 (cem
re a is), de que tra ta a Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de
ju nho de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e pela re je i -
ção da Emen da nº 1, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho (PT-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 13 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 56, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 56, de 2002, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con tra -
tar em nome da União ope ra ção de cré di to in ter no e a
con ce der ga ran tia da União a en ti da des da ad mi nis tra -
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ção fe de ral in di re ta, bem como a Esta dos, ao Dis tri to Fe -
de ral, aos Mu ni cí pi os e às suas en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta, em ope ra ção de cré di to in ter no, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e pela re je i -
ção das Emen das de nºs 1 e 2, apre sen ta das, pro fe ri do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Anto nio Cam bra ia
(PSDB-CE).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 14 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 60, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do art.

62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 60, de 2002, que abre, em fa vor de Encar gos Fi nan ce -
i ros da União, cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
US$7,000,000,000.00 (sete bi lhões de re a is), para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, pro fe ri do no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção, Re la tor: De pu ta do Wag ner Ros si (PMDB-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 15 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 63, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do 

art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 63, de 2002, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e pela re je i -
ção das Emen das nºs 1 a 5, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, 
Re la tor: De pu ta do Osval do Bi ol chi (PMDB-RS).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 16 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 65, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 65, de 2002, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e pela re je i -
ção das Emen das nºs 1 a 12, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, 
Re la tor: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh (PT-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 17 – 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 67, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 67, de 2002, que dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio
dis pen sa do às em pre sas de trans por te aé reo, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, pro fe ri do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção
à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Alber to God man
(PSDB-SP).

Re la tor Re vi sor: Se na dor
– 18 –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 68, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só ria
nº 68, de 2002, que al te ra as Leis nºs 10.209, de 23 de
mar ço de 2001, e 10.233, de 5 de ju nho de 2001, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e pela re je i -
ção da Emen da nº 1, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do Ta deu Fi lip pel li (PMDB-DF).

Re la tor Re vi sor: Se na dor
– 19 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

Pri me 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 14, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer nan do Ri -
be i ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com par te da re -
ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni da des da Fe de ra -
ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na sua ba lan ça com o 
ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1
a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten ção do Se -
na dor Ri car do San tos.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 110, de 2001 (nº 3.752/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o Con se lho Fe de ral e os Con se -
lhos Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas e dá 
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 593, 594 e 595, de 2002, das
Co mis sões

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca, 1º pro nun ci a men to: pela au diên cia da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de da ma té ria; 2º pro nun -
ci a men to: fa vo rá vel com voto con trá rio do Se na dor Wal -
deck Orne las; e

– 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 vo tos con trá ri os dos
Se na do res Antô nio Car los Ju ni or, Wal deck Orne las, Ro -
me ro Jucá, José Edu ar do Du tra, Ro ber to Fre i re e Osmar
Dias, e abs ten ção do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

– 21 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 298, de 2001 (nº 164/95, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o tex to da Con ven ção nº 171, da
Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, re la ti va ao Tra -
ba lho No tur no, ten do

Pa re cer, sob nº 537, de 2002, da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor
Tião Vi a na, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CRE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 22 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 82, de 2002 (nº 1.050/2001, 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 Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul tu ral Gu a ra ni en se
de Rá dio e TV a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Gu a ra ni, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 638, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 23 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 114, de 2002 (nº 1.003/2001, 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 Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci da de Espe ran ça a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bra si lân dia, Esta do do Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 642, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

– 24 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 116, de 2002 (nº 1.017/2001, na Câ ma ra dos 
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção 
Cul tu ral e Edu ca ti va de São José das Pal me i ras a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São 
José das Pal me i ras, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 643, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 25 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 160, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 160, de 2002 (nº 1.244/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Assis ten ci al e Edu ca ci o nal Be tel a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sena Ma du re i -
ra, Esta do do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 773, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or.

– 26 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 163, de 2002 (nº 1.251/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Ta qua ra Bran ca 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 Ta gua ri tin ga, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 584, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten -
ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su plicy.

– 27 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 174, de 2002 (nº 1.260/2001, 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, Cul tu ral e So ci al de
Ca pa ne ma 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 pa ne ma, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 590, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 181, de 2002 (nº 912/2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Por to Real a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Por to Na ci o nal, Esta do do To can -
tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 909, de 2002, da Co mis são 
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 186, de 2002 (nº 1.248/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces -
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Pan ta nal S/C Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens 
na ci da de de Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros so do 
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 911, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 191, de 2002 (nº 1.053/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Eli za be te Eli ta de Lima 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 ra ú bas, Esta do do Rio 
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 912, de 2002, da Co mis são
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

– 31 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 192, de 2002 (nº 1.055/2001, 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 Cul tu ral de Bál sa mo a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bál sa mo,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 913, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

– 32 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 195, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 195, de 2002 (nº 1.112/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção São
José Ope rá rio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ma tão, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 792, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 33 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 196, de 2002 (nº 1.119/2001, 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 dos Pro du to res Ru ra is de São Ga bri el a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Ga bri el, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 914, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

– 34 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 287, de 2002 (nº 1.352/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Estú dio Di gi tal 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
Car mo do Ca ju ru, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 808, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

– 35 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 459, DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 459, de 2002 (nº 1.678/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção 14 de Agos to para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Par na í ba,
Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.015, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto.

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

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 50 
mi nu tos.)

(OS 19679/02)
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Ata da 126ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 12 de no vem bro de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Car los Wil son e Na bor Jú ni or

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

Ade mir Andra de – Amir Lan do – Ante ro Paes de
Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la -
da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio –
Car los Wil son – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer -
nan des – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Ge -
ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gil -
ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef -
fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney – Ju vên cio da
Fon se ca – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co -
e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pas to re – Luiz Pon tes – Ma gui -
to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma u ro Mi ran da –
Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or
– Ney Su as su na – Oli vir Ga bar do – Osmar Dias – Pa u lo 
Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa tur -
ni no – Ro me ro Jucá – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas -
tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tas so Ro sa do – Te o -
tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal -
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 67 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. 1 º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i -
ra Men des, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 308, de 2002 (nº 964/2002,na ori gem), de 7 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 94, de 2002-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e 
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de di ver sos
ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá -
rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de três bi lhões, du zen tos e um

mi lhões, cen to e vin te e três mil, qui nhen tos e trin ta e
nove re a is para re for ço de do ta ções con sig na das na
Lei Orça men tá ria vi gen te, san ci o na do e trans for ma -
do na Lei nº 1 0.541 , de 7 de no vem bro de 2002.

MENSAGEM Nº 309, DE 2002
(Nº 980/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
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, e no art. 57 do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co -
lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Ce sar de Fa ria Do min -
gues Mo re 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 ao Re i no da No ru e ga.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ce sar de Fa ria Do min -
gues Mo re 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 no vem bro de 2002. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 00380/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 7 de no vem 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,

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, e no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº
3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos 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 Ce sar de Fa ria 
Do min gues Mo re 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 ao Re i no da No ru e ga.

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 Ce sar
de Fa ria Do min gues Mo re 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,
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OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 685/2002, de 7 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 440, de
1999 (nº 1.737/99, na que la Casa), de au to ria do Se na -
dor José Fo ga ça, que dis põe so bre a cri a ção do Con -
se lho Fe de ral e dos Re gi o na is da Pro fis são de Téc ni co 
Agrí co la e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Pro je to en vi a do à san ção em 7-11-2002)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1o
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo re i ra Men des.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPMDB Nº 170/2002 

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia a in di ca ção da Se na dor Ca sil do Mal da ner, como 
mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor Na bor Ju ni -
or, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia vo -
tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, Lí der do PMDB.

Ofí cio nº 144/02-LPSDB 

Bra sí lia, 12 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,

So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi dên -
ci as ne ces sá ri as no sen ti do de re ti rar o Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos da ti tu la ri da de na Co mis são de Assun -
tos So ci a is, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

OF. GLPMDB Nº 173/2002 

Bra sí lia, 12 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia o re ma ne ja men to do Se na dor Fer nan do Ri be i ro,
como mem bro ti tu lar, em vaga an te ri or men te ocu pa da
pelo Se na dor Na bor Ju ni or e este, como su plen te, em
subs ti tu i ção ao pri me i ro ci ta do, na Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção –
CMO/2003.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia vo tos 
de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, Lí der do PMDB.

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. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas sa-se
à lis ta de ora do res.

Como pri me i ro ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun ci -
a men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, reza a nos sa
Cons ti tu i ção que um dos prin ci pa is ob je ti vos da nos sa
Re pú bli ca é a eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is. 
Aliás, esse é um tema mu i to ba da la do, tan to na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, quan to aqui no Se na do, bem como
na im pren sa em ge ral. Em todo lu gar, esse é um tema
sem pre atu al e sem pre pre sen te. Fez par te dos de ba -
tes e dos pro gra mas dos can di da tos que dis pu ta ram a
Pre si dên cia da Re pú bli ca e é um dos pon tos prin ci pa is
do pro gra ma do Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da
Sil va.

Po rém, Sr. Pre si den te, o que ob ser va mos, na prá ti -
ca, é que es sas de si gual da des de fato não são com ba ti -
das no sen ti do de sua efe ti va eli mi na ção. Não há um
pro gra ma con sis ten te, que te nha tido con ti nu i da de no
sen ti do de de sen vol ver as re giões não de sen vol vi das,
como o Nor te, o Nor des te e, um pou co me nos, o Cen -
tro-Oes te, que é uma re gião em de sen vol vi men to. Há,
isto sim, per ma nen te men te, uma con cen tra ção de re cur -
sos nas re giões já de sen vol vi das.

Infe liz men te, essa é uma vi são mío pe de al guns
ór gãos como, por exem plo, o BNDES – Ban co Na ci o -
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nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al. Se olhar -
mos a apli ca ção de seus re cur sos, ve re mos que são
cada vez mais apli ca dos nos Esta dos mais ri cos, em
de tri men to da que les mais po bres.

Se fi zer mos um le van ta men to dos in ves ti men tos
dos or ga nis mos fi nan ci a do res, tan to na ci o na is como
in ter na ci o na is, ve re mos que sem pre há a ca na li za ção
dos re cur sos, em ma i or par te, para es sas re giões. Por -
tan to, não ire mos nun ca eli mi nar as de si gual da des re -
gi o na is, por que os mais ri cos irão fi car cada vez mais
ri cos e os mais po bres, cada vez mais po bres, como
diz a mú si ca po pu lar.

Na ver da de, per ce be mos que, de vez em quan do,
há um mo vi men to de agra va men to des sa si tu a ção. Por
exem plo, ve mos gran des ar ti cu lis tas de gran des jor na is
de âm bi to na ci o nal re fe ri rem-se ao ele i tor do Nor des te
ou do Nor te, de for ma pre con ce i tu o sa, como o ele i tor dos 
gro tões do Bra sil, de ma ne i ra até pe jo ra ti va. O mais gra -
ve é que sem pre co men tam, de ma ne i ra arit mé ti ca, que
o ele i tor dos Esta dos do Acre, de Ro ra i ma, do Ama pá,
en fim, da Re gião Nor te, está su per-re pre sen ta do, en -
quan to o ele i tor de São Pa u lo está sub-re pre sen ta do na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Não é o caso do Se na do, pois,
fe liz men te, to dos os Esta dos têm igual re pre sen ta ção,
jus ta men te para dar esse equi lí brio de que a Fe de ra ção
pre ci sa.

No en tan to, seja como ten ta ti va de di mi nu ir as
Ban ca das dos Esta dos me no res, seja para cri ar uma
re for ma po lí ti ca que dê mais re pre sen tan tes na Câ ma -
ra dos De pu ta dos a São Pa u lo e ao Rio de Ja ne i ro, em 
de tri men to dos Esta dos me no res, va mos ver que, além
do po der eco nô mi co, além do po der fi nan ce i ro, além
da con cen tra ção de in ves ti men tos, do ma i or sa ber, da
ma i or cul tu ra nes sas re giões, ain da se bus ca en fra que -
cer po li ti ca men te os Esta dos mais fra cos, como se es -
tes não fos sem os que mais pre ci sam ter re al men te
ad vo ga dos ou re pre sen tan tes para de fen dê-los.

Tive, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a tris -
te za de ler um ar ti go pu bli ca do na Ga ze ta Mer can til,
em 11 de no vem bro, in ti tu la do: “São Pa u lo per de for ça
na dis pu ta por ver ba fe de ral”, com o sub tí tu lo: “Nor des -
te e Nor te man dam na Co mis são de Orça men to”.

Sr. Pre si den te, que ro ler al guns tó pi cos des se ar -
ti go que, re al men te, mos tra como essa vi são con cen -
tra ci o nis ta pode pre ju di car ain da mais os Esta dos pe -
que nos, por que, re pi to, os Esta dos mais fra cos e po -
bres de ve ri am es tar mais bem re pre sen ta do na Câ ma -

ra dos De pu ta dos, não só sob o pon to de vis ta qua li ta ti -
vo, mas quan ti ta ti vo tam bém, por que o que in te res sa é
o voto. No en tan to, leva-se em con ta ape nas o nú me ro
de ha bi tan tes.

Diz o ar ti go:

Seis em cada dez bra si le i ros vi vem nas
re giões Sul e Su des te, (o que já é mu i to ruim
para o Bra sil, pois se tra ta de uma con cen tra -
ção po pu la ci o nal hor rí vel), pro du zem 76% da
ri que za na ci o nal e pa gam R$8,00 de cada
R$10,00 em tri bu tos co le ta dos pela União. Sua 
con ta de im pos tos tem sido sem pre cres cen te, 
mas têm cada vez me nos po der de de ci são
so bre o des ti no do di nhe i ro do Orça men to Fe -
de ral. Foi o que per ce be ram, na se ma na pas -
sa da, os prin ci pa is lí de res po lí ti cos de São Pa -
u lo – en tre eles, o Go ver na dor Ge ral do Alcki -
min (PSDB), a Pre fe i ta da ca pi tal pa u lis ta, Mar -
ta Su plicy (PT), e ses sen ta par la men ta res de
to dos os Par ti dos.

Eles aban do na ram as di ver gên ci as por
al gu mas ho ras, em um au di tó rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos. E, pela pri me i ra vez, se uni ram 
para de fi nir as pri o ri da des es ta du a is den tro do
Orça men to da União para 2003. Com bi na ram
su ge rir ao Con gres so Na ci o nal emen das or ça -
men tá ri as no to tal de R$300 mi lhões para o
Esta do de São Pa u lo, equi va len tes a 1% da ar -
re ca da ção tri bu tá ria es ti ma da para 2003.

Se ria a con tra par ti da fe de ral no fi nan ci a -
men to de obras lo ca is con tra en chen tes, cons -
tru ção de qua tro hos pi ta is re gi o na is e de cin co
pe ni ten ciá ri as. “Jun tos, po de mos con se guir”,
ani ma va-se o Go ver na dor. “Sem aju da de Bra -
sí lia, a Pre fe i tu ra e o Esta do le va rão 26 anos
para aca bar com as en chen tes na ci da de”, ar -
gu men ta va a Pre fe i ta Mar ta.

Foi quan do o De pu ta do Fe de ral Alber to
Gold man (PSDB) in ter ve io. “É iné di ta esta re u -
nião de toda a Ban ca da pa u lis ta com o Go ver -
na dor e a Pre fe i ta, mas não adi an ta o con sen -
so so bre as re i vin di ca ções se não te mos for ça 
po lí ti ca”, dis se, pro vo can do per ple xi da de na
pla téia. “So mos 14% da re pre sen ta ção po lí ti ca
do País e te mos man da to con ce di do por um
quar to do ele i to ra do na ci o nal, mas não pos su í -
mos nem 8% dos vo tos na Co mis são Mis ta de 
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Orça men to. Há mu i tos anos par ti ci po des sa
Co mis são e, pos so ga ran tir, lá há mais re pre -
sen tan tes de Ro ra i ma do que de São Pa u lo”.

Ora, Sr. Pre si den te, como re pre sen tan te do Esta -
do de Ro ra i ma, vejo es sas afir ma ções de duas ma ne i -
ras: de um lado, os Par la men ta res de São Pa u lo, re al -
men te, não se en ten dem e não se unem; de ou tro lado, 
vejo o viés do pre con ce i to, de achar que Ro ra i ma, por
ser um Esta do pe que no, da Re gião Nor te, não pode ter 
mais re pre sen tan tes do que São Pa u lo na Co mis são
de Orça men to.

Eu pen so que deve ser as sim mes mo, por que nós
so mos mais po bres, não te mos um Orça men to do ta ma -
nho do de São Pa u lo e não te mos a mes ma ar re ca da ção 
que aque le Esta do. Esse é o prin cí pio fe de ra ti vo fun da -
men tal, se não, para que fe de ra ção? Nós, en tão, de ve ría -
mos ter uma con fe de ra ção, em que cada Esta do ad mi -
nis tras se o que ar re ca das se. Nós não te mos isso, daí
por que pre ci sa mos ter, re al men te, esse re par ti men to do
bolo, com os mais ri cos ar re ca dan do e re par tin do com
os mais po bres. Do con trá rio, es ta re mos in du zin do um
es que ma de xe no fo bia in ter na, com os pa u lis tas acre di -
tan do que es tão sen do sub-re pre sen ta dos e pa gan do a
con ta dos Esta dos mais po bres, en fim, que são os sa cri -
fi ca dos. Na ver da de, deve exis tir exa ta men te o sen ti -
men to in ver so, ou seja, o de que São Pa u lo, que é a
gran de lo co mo ti va des te País, de ve ria até pa gar o im -
pos to para que as po pu la ções po bres do Nor des te e do
Nor te pu des sem lá per ma ne cer, evi tan do a sua mi gra -
ção para São Pa u lo, onde vi vem nas pe ri fe ri as e fa ve las, 
e os pro ble mas so ci a is que isso pro vo ca. 

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te:

Gold man, 65 anos, ex-Mi nis tro dos
Trans por tes e re cém-ele i to para um sex to
man da to de de pu ta do fe de ral, pas se a va os
olhos pela pla téia en quan to pro tes ta va: “Não
te mos for ça, ou me lhor, o Esta do de São Pa u -
lo não tem for ça se quer para pe dir uma sim -
ples ve ri fi ca ção de pre sen ça em re u niões da
Co mis são de Orça men to”. O Go ver na dor e a
Pre fe i ta emu de ce ram.

Ora, Sr. Pre si den te, sa be mos que o Esta do de
São Pa u lo, so zi nho, tem mais de pu ta dos que to dos os

Esta dos do Nor te do Bra sil. Então, é re al men te não se
pen sar gran de nes te País, é dar con ti nu i da de àque le
mo de lo de co lo ni a lis mo in ter no, em que o mais rico tem 
que con ti nu ar as sim, tem que do mi nar in te lec tu al, po lí ti -
ca e fi nan ce i ra men te o mais po bre, que tem que se
con for mar com essa si tu a ção. É mais ou me nos, no
es que ma in ter na ci o nal, o que os Esta dos Uni dos fa -
zem com o mun do. 

Não pos so acre di tar que um ho mem da sa be do ria
do De pu ta do Gold man pen se re al men te as sim e, o que é
pior, de i xe que isso seja pu bli ca do no Bra sil, pro vo can do
nos pa u lis tas uma re vol ta por es ta rem sen do sa cri fi ca dos
e, nos nor tis tas, como eu, uma re vol ta por es ta rem sen do
tra ta dos de uma ma ne i ra pre con ce i tu o sa e, em ple no sé -
cu lo XXI, equi vo ca da, em que não se quer pri vi le gi ar, re al -
men te, a eli mi na ção das de si gual da des re gi o na is. 

Qu e ro, por tan to, Sr. Pre si den te, pe dir que o res tan te
des se ar ti go cons te, no in te i ro teor, do meu pro nun ci a men -
to, para que fi que aqui re gis tra do, nes ta Casa que re pre -
sen ta os Esta dos – e, por tan to, é res pon sá vel pelo equi lí -
brio da Fe de ra ção e pela eli mi na ção das tão fa la das de si -
gual da des re gi o na is -, e pos sa mos re fle tir so bre pos tu ras
des se tipo, que não acres cen tam nada ao Bra sil.

Aliás, re cen te men te, no Go ver no de Fer nan do
Hen ri que, que está aca ban do, um se na dor ilus tre aqui
dis se que não tí nha mos um mi nis té rio e, sim, um “pa u lis -
té rio”. Espe ro que o Pre si den te Lula, que em bo ra seja
mo ra dor e ele i tor de São Pa u lo, não re pi ta um “pa u lis té -
rio” no Bra sil e que faça, re al men te, com que te nha mos a 
pre sen ça de to dos os Esta dos da Fe de ra ção e que se ja -
mos tra ta dos de ma ne i ra de si gua is: que os mais po bres
se jam mais bem aqui nho a dos e que os mais ri cos pa -
guem para que haja a igual da de que tan to so nha mos
para to dos os bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.

SEGUE NA ÍNTEGRA DOCUMENTO
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. 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.
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª so li ci ta a trans cri ção do res -
tan te do ar ti go, que não foi lido. A Mesa aten de rá o pe di -
do de V. Exª, na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta tar de, des ta tri -
bu na, que ro fa zer uma me re ci da ho me na gem a um ór -
gão de co mu ni ca ção que nas ceu no Esta do do Ama zo -
nas, mais pre ci sa men te na ci da de de Ma na us, mas que
con gre ga rá dio e te le vi são por pra ti ca men te toda a Ama -
zô nia. Re fi ro-me à Rede Ama zô ni ca de Rá dio e Te le -
vi são que, re cen te men te, com ple tou trin ta anos de exis -
tên cia.

A sua his tó ria co me çou, mais pre ci sa men te, em ju -
lho de 1969, quan do os jor na lis tas Phe lip pe Daou e Mil -
ton Cor de i ro, jun ta men te com os em pre sá ri os Jo a quim
Mar ga ri do e Ro bert Phe lip pe Daou, cons ti tu í ram a Rá -
dio TV do Ama zo nas Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens. A ou tor ga do ca nal
ocor reu no ano de 1970, com pra zo de dois anos para a
im plan ta ção da emis so ra. 

A par tir de en tão, de pos se dos pro je tos téc ni cos, a
equi pe de ci diu-se pela cons tru ção de duas uni da des,
sen do uma o par que exi bi dor, na Ave ni da Car va lho Leal,
onde fun ci o na atu al men te a Fun da ção Rede Ama zô ni -
ca, e a ou tra o par que trans mis sor, na Estra da do Ale i xo,
onde fun ci o na atu al men te a sede da TV Ama zo nas.

Os equi pa men tos uti li za dos no iní cio da emis so ra
eram câ me ras, te le ci ne, ilha de edi ção e trans mis sor ad -
qui ri dos da RCA Cor po ra ti ons. Com essa es tru tu ra, por -
tan to, a TV Ama zo nas pas sa a ser a pri me i ra emis so ra
de te le vi são do Bra sil in te gral men te pro je ta da para ope -
rar em co res.

No iní cio de agos to de 1972, o si nal do ca nal 5 foi
ao ar, em ca rá ter ex pe ri men tal e, pela pri me i ra vez, no
dia 1º de se tem bro da que le mes mo ano, às 19 ho ras, a
TV Ama zo nas era ina u gu ra da ofi ci al men te.

A par tir de 1973, a TV Ama zo nas pas sou a ser afi -
li a da da Rede Ban de i ran tes e a trans mi tir a pro gra ma -
ção des ta emis so ra. Mas era com a pro gra ma ção lo cal e 
com pro mo ções de even tos como Dia das Mães, Che -
ga da do Pa pai Noel, Pás coa e ou tros, que a TV Ama zo -
nas fir ma va sua par ti ci pa ção jun to à co mu ni da de, ao
mes mo tem po em que con quis ta va a au diên cia do pú bli -
co lo cal.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, após a im plan ta -
ção da TV Ama zo nas, fo ram mon ta das, no pe río do de
se tem bro de 1974 a ja ne i ro de 1975, qua tro no vas emis -
so ras, sen do uma de las em Por to Ve lho, ca pi tal do meu
Esta do, Ron dô nia. Sr. Pre si den te, que ro aqui dar o meu
tes te mu nho a res pe i to des se fato, por que me lem bro
per fe i ta men te quan do o nos so ca nal 4 foi ins ta la do em
Por to Ve lho. Na se qüên cia, ins ta la ram-se emis so ras em
Boa Vis ta (RR), Rio Bran co (AC) e em Ma ca pá (AP). Pa -
ra le la men te a isso, fo ram cons tru í das de ze nas de re -
trans mis so ras em lo ca li da des no in te ri or da re gião, atin -
gin do as fron te i ras dos pa í ses vi zi nhos: Re pú bli ca da
Gu i a na, Ve ne zu e la, Co lôm bia, Peru e Bo lí via.

Sr. Pre si den te, uma vez mais, que ro dar o meu tes -
te mu nho a res pe i to da quan ti da de de re trans mis so ras
ins ta la das por todo o in te ri or do Esta do de Ron dô nia.

Como não ha via sa té li te ou ca na li za ção ter res tre
para a dis tri bu i ção do si nal, à épo ca, fo ram ins ta la das re -
trans mis so ras, não-ins tan tâ ne as, o que fez com que a
Rede Ama zô ni ca in tro du zis se, no Bra sil, os apa re lhos
de vi de o cas se te no for ma to U-ma tic, en tão, re cém-lan -
ça dos pela Sony no mer ca do in ter na ci o nal. A uti li za ção
do sis te ma, na ver da de, tor nou viá vel a im plan ta ção da
Rede  e exi giu a or ga ni za ção de um De par ta men to de
Trá fe go, en car re ga do de su prir as emis so ras e re trans -
mis so ras de re pro gra ma ção em fi tas. Eram, por tan to,
ma ni pu la das cer ca de 6.000 (seis mil) fi tas de ví deo –
isso, hoje, se ria pra ti ca men te ina cre di tá vel. 

Daí, a par tir de 1983, as emis so ras de Por to Ve lho,
Rio Bran co, Boa Vis ta e Ma ca pá pas sa ram a ser afi li a -
das da Rede Glo bo, o que veio a ocor rer com a TV
Ama zo nas em 1986. 

A par tir de en tão, com a pro gra ma ção uni fi ca da, a
Rede Ama zô ni ca de Te le vi são pas sou a uti li zar o ca -
nal ex clu si vo do Sa té li te Bra sil Sat, que pos si bi li tou a
trans mis são para as emis so ras e re trans mis so ras da
Rede  e re cep ção de pro gra mas pro du zi dos em Ma na us
e, em 1990, foi im plan ta da a Su cur sal de Bra sí lia, que
tan tos e bons ser vi ços tem pres ta do, so bre tu do aos Par -
la men ta res dos Esta dos da Ama zô nia, des ti na da a fa zer 
a co ber tu ra jor na lís ti ca e dos as sun tos po lí ti cos e eco nô -
mi cos de in te res se da re gião. 

Com a ne ces si da de de ma i o res con di ções e su -
por te para a ati vi da de prin ci pal de ra di o di fu são, a Rede
Ama zô ni ca  de sen vol veu duas no vas ati vi da des. A pri -
me i ra, exer ci da por in ter mé dio da Ama zo nas Ener gia
So lar Ltda., que con sis te na au to ri za ção de ener gia so lar
para a pro du ção de ener gia elé tri ca. A ati vi da de teve ori -
gem a par tir da ne ces si da de de im plan tar re trans mis so -
ras em lo ca li da des in te ri o ra nas com pre cá ria rede elé tri -
ca ou aon de essa rede não che ga va para a ins ta la ção
da re trans mis so ra. A se gun da ati vi da de, li ga da di re ta -
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men te à Rede Ama zô ni ca, é o co nhe ci do Stu dio 5, em
Ma na us, um em pre en di men to vol ta do para a re a li za ção
de shows, fe i ras e ex po si ções, com ca pa ci da de para
sete mil pes so as. Uma es tru tu ra que con fe re ao Stu dio 5
o tí tu lo de ma i or em pre en di men to do Nor te do País.

A Rede Ama zô ni ca de Rá dio e Te le vi são re -
gis tra, hoje, 800 em pre ga dos nas vá ri as ca te go ri as pro -
fis si o na is, des ta can do-se en tre eles jor na lis tas, ra di a lis -
tas, en ge nhe i ros, téc ni cos, pes so al ad mi nis tra ti vo, mo to -
ris tas, téc ni cos em mar ke ting, de sig ners, ar tis tas e
tan tos ou tros.

A Rede Ama zô ni ca in for ma ti zou to dos os seus
se to res, tan to na sua sede, em Ma na us, como nas ou tras 
afi li a das e Su cur sal de Bra sí lia, abran gen do, por tan to,
toda a Re gião Nor te, com ex ce ção dos Esta dos do Pará
e To can tins, por meio de suas res pec ti vas ca pi ta is: Ma -
na us: TV Ama zo nas; Por to Ve lho: TV Ron dô nia; Boa
Vis ta: TV Ro ra i ma; Ma ca pá: TV Ama pá e, Rio Bran co:
TV Acre.

A Rede Ama zô ni ca pos sui ain da cin co ge ra do -
ras, cin co es ta ções em UHF, oito mini-ge ra do ras (com
te le jor nal lo cal), 202 re trans mis so ras – sen do 94 no
Ama zo nas, 32 no Acre, 17 no Ama pá, 39 em Ron dô nia e
20 em Ro ra i ma –, além do Ca nal Te má ti co Ama zon
Sat, sin to ni zá vel por UHF nas ca pi ta is da Ama zô nia Oci -
den tal e Ama pá, e an te nas pa ra bó li cas es pa lha das por
todo o Ter ri tó rio Na ci o nal e pa í ses vi zi nhos.

Srªs e Srs. Se na do res, a Rede Ama zô ni ca, a
cada dia, mos tra a sua gran de za e a sua for ça, ex pan -
din do-se e mor der ni zan do-se, e, aten ta aos avan ços tec -
no ló gi cos, ad qui re equi pa men tos para trans mis são e re -
cep ção via sa té li te vi san do a aten der a to das as suas
emis so ras de te le vi são, e pos si bi li tan do a trans mis são
ins tan tâ nea de ima gens para qual quer lu gar da re gião. A
fi bra óp ti ca é o seu mais re cen te in ves ti men to. Inter li ga
pon tos es tra té gi cos da ci da de de Ma na us, ga ran tin do
qua li da de e ins tan ta ne i da de nos seus in for ma ti vos.

Fi nal men te, man ten do-se na van guar da, a Rede
Ama zô ni ca de Rá dio e Te le vi são en tra na era di gi tal,
subs ti tu in do todo seu equi pa men to ana ló gi co de cap ta -
ção, edi ção e exi bi ção exis ten te em Ma na us, Por to Ve -
lho, Boa Vis ta, Rio Bran co, Ma ca pá e na Su cur sal de
Bra sí lia, tor nan do-se uma das mais mo der nas em pre sas 
de mí dia, co mu ni ca ção e en tre te ni men to do País.

Em Bra sí lia, a su cur sal con ta com três equi pes de
re por ta gens, com pos tas por jor na lis tas pro fis si o na is, ori -
un dos dos Esta dos em que atu am. 

Per ma nen te men te, os re pór te res e ci ne gra fis tas
par ti ci pam de tre i na men tos pro pi ci a dos pela TV Glo bo
e pela CNN.

É par ce i ra da CNN World Re port, que con sis te
em tre i nar, anu al men te, re pór te res em Atlan ta e en vi ar
no tí ci as da Ama zô nia para mais de 180 Pa í ses.

Se guin do o lema de co brir os as sun tos ama zô ni -
cos, a Rede Ama zô ni ca já par ti ci pou de vá ri as co ber tu -
ras in ter na ci o na is, ten do ocor ri do a pri me i ra em 1997, de
Bonn – Ale ma nha, co brin do a re u nião do PPG-7, com
en vio diá rio de ma te ri al jor na lís ti co via sa té li te. Tam bém
co briu a aber tu ra da 50ª Ses são da ONU, em Nova Ior -
que, quan do o Pre si den te do Bra sil abor dou o tema Meio 
Ambi en te; a Se ma na da Ama zô nia, re a li za da em 1998,
no World Tra de Cen ter, em Nova Ior que; e, na Ve ne zu e -
la, co briu, em vá ri as opor tu ni da des, des de os en ten di -
men tos ini ci a is e até a ina u gu ra ção do sis te ma de for ne -
ci men to de ener gia de Gury para o Esta do de Ro ra i ma.
Co briu, mais re cen te men te, a Rio+10, re a li za da de 26 de
agos to a 4 de se tem bro des te ano em Jo a nes bur go, Áfri -
ca do Sul.

Par ti ci pou da trans for ma ção dos Ter ri tó ri os Fe de ra is
de Ron dô nia, de Ro ra i ma e do Ama pá em Esta dos. 

É de fen so ra das ca u sas ama zô ni cas, es pe ci al -
men te dos pro je tos que vi sam ao bem es tar da po pu la -
ção ca bo cla, como a Zona Fran ca de Ma na us, o Si vam,
a ex tra ção de gás de Uru cu, etc.

Não pos so de i xar de en fa ti zar aqui a im por tân cia
do Ama zon sat para os me i os de co mu ni ca ção da re gião
Nor te de nos so País, es pe ci al men te para a Rede Ama -
zô ni ca de Rá dio e Te le vi são. Esse ca nal de sa té li te
que a Rede Ama zô ni ca con tra tou da Embra tel há mais
de 10 anos para ope rar o Ama zon sat foi o ins tru men to
que rom peu o iso la men to em que vi via a Ama zô nia e a
in te grou ao sis te ma na ci o nal de sa té li te. Esse ca nal é de -
di ca do às no tí ci as da re gião e ao de ba te de seus pro ble -
mas por au to ri da des mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de ra is e
pelo pú bli co em ge ral. 

O Ama zon sat é a voz e a cara da Ama zô nia. Na re -
gião, o seu si nal é aber to, trans mi ti do por es ta ções au to -
ri za das pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções e, no res tan te
do País e nas fron te i ras dos pa í ses li mí tro fes, pode ser
cap ta do por quem pos su ir sis te ma de re cep ção por an -
te na pa ra bó li ca.

O Ama zon sat é um ser vi ço dos mais re le van tes,
so bre tu do de po is que a Ra di o brás, por me di da de con -
ten ção de des pe sas, de i xou de ope rar te le vi são na Ama -
zô nia. Não fos se ele, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a re gião pro va vel men te ain da es ta ria na es cu ri dão,
sem ter co nhe ci men to das no tí ci as e dos fa tos. O Pro gra -
ma Bra sil sat re a li za do pelo Go ver no Fe de ral teve como
um dos fun da men tos a ne ces si da de de in te grar a Ama -
zô nia ao res to do País e ao mun do, pela co mu ni ca ção.
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A re gião ama zô ni ca es ta va, por tan to, dis tan te de
tudo e sem sa ber o que acon te cia no Bra sil e no res to do
mun do. Po rém, a Rede Ama zô ni ca e o Ama zon sat,
hoje pre sen tes em to dos os rin cões ama zô ni cos, cons ti -
tu em-se uma das ma i o res con quis tas para toda a po pu -
la ção ama zô ni ca.

Vale lem brar que, du ran te mu i tos anos, a Ama zô -
nia ape nas re ce bia in for ma ções de fora, via sa té li te, de
modo que as no tí ci as não re per cu ti am fora de seus li mi -
tes de vi do ao atra so e, às ve zes, che ga vam re quen ta das 
às gran des re des su li nas.

Foi a Rede Ama zô ni ca que que brou esse si lên -
cio se cu lar. Mon tou nas ca pi ta is dos Esta dos onde ope ra 
sis te mas de aces sa men to ao sa té li te e, gra ças a eles, os 
no ti ciá ri os e os cur sos re gu la res e pro fis si o na is pas sa -
ram a che gar ra pi da men te a qual quer par te da re gião, do 
País e do ex te ri or. Além do que sis te mas de up-link, por -
tá te is, com ple tam o seu gran de tra ba lho de co mu ni ca -
ção ins tan tâ nea.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, de ve mos re co nhe cer que tudo isso se deve ao es pí -
ri to em pre en de dor, di nâ mi co, em pre sa ri al e, so bre tu do,
de ter mi na do des se gran de bra si le i ro, des se gran de
ama zô ni da, o Dr. Phe lip pe Daou, fun da dor e atu al Pre si -
den te da Rede Ama zô ni ca de Rá dio e Te le vi são, a
quem, nes te mo men to, ren do as mi nhas ho me na gens, e
sem o qual, pro va vel men te, a his tó ria se ria bem di fe ren -
te. Qu e ro, por tan to, pa ra be ni zá-lo por sua ati tu de de fa -
zer que a re gião Nor te do Bra sil fi cas se mais per to dos
bra si le i ros e do mun do. 

Pa ra be ni zo igual men te o Su pe rin ten den te de Jor -
na lis mo, Mil ton de Ma ga lhães Cor de i ro; o Di re tor Admi -
nis tra ti vo, Alu í sio Daou; o Di re tor Téc ni co, Ni vel le Daou
Jr.; e o Di re tor da Su cur sal Bra sí lia, meu par ti cu lar ami go, 
Ra i mun do Fa ri as Mo re i ra, pelo be lís si mo tra ba lho que
fa zem. E na pes soa dele, Sr. Pre si den te, que ro ho me na -
ge ar to dos os ou tros 800 fun ci o ná ri os da Rede Ama zô -
ni ca de Rá dio e Te le vi são, que fa zem com que a nos -
sa Ama zô nia seja co nhe ci da em todo o mun do.

Era o que ti nha a re gis trar nes te mo men to, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor José Jor ge, do PFL de Per nam bu co.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos, Se na dor José Jor ge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o se -

guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi ne ra ção é uma área da ati -
vi da de pro du ti va em que o Bra sil, his to ri ca men te, tem
sido for te. Des de o Ci clo do Ouro, no pe río do co lo ni al,
até o pro ces so re cen te de in dus tri a li za ção do País, que
teve por base as abun dan tes ja zi das de mi né rio de fer -

ro, de man ga nês e de ou tros mi ne ra is, o se tor tem for -
ne ci do as ma té ri as-pri mas e os in su mos in dis pen sá ve -
is à in dús tria, à cons tru ção ci vil e à agri cul tu ra, pos si bi li -
tan do o de sen vol vi men to de uma mo der na in dús tria na -
ci o nal de trans for ma ção (si de rur gia, me ta lur gia dos
não-fer ro sos, trans for ma ção dos mi ne ra is não-me tá li -
cos) e a con so li da ção do par que in dus tri al de bens de
ca pi tal e de con su mo.

A ri que za mi ne ral bra si le i ra é ad mi ra da por to dos
os ou tros pa í ses. Nos sa ex ten são ter ri to ri al, por sua vez,
faz des sa ri que za um te sou ro qua se ines go tá vel. 

Hoje, o se tor mi ne ral, nele com pre en den do-se os
pro du tos pri má ri os e trans for ma dos, par ti ci pa com 6%
do PIB bra si le i ro. No ano de 2001, con tri bu iu fa vo ra vel -
men te para a ba lan ça co mer ci al, com su pe rá vit de
US$4,2 bi lhões, ex clu í dos o pe tró leo e o gás na tu ral.
Para efe i to de com pa ra ção, ob ser ve-se que o pe tró leo,
no mes mo ano, apre sen tou um sal do glo bal ne ga ti vo de
qua se US$5 bi lhões.

Em tem po de dó lar es cas so, nada há de mais pre -
ci o so para nós. Se der mos uma olha da na com po si ção
das ex por ta ções por pro du to, ve ri fi ca re mos que, en tre os 
bens pri má ri os, o fer ro é o me tal que mais nos traz re ce i -
ta, 80% do to tal. 

Ao mes mo tem po, di vul ga uma or ga ni za ção ca na -
den se es pe ci a li za da em es tu dos so bre a in dús tria de mi -
ne ra ção, The Fra ser Insti tu te, uma clas si fi ca ção da atra ti -
vi da de de no vos in ves ti men tos no se tor mi ne ral na qual
o Bra sil ga nhou im por tan tes po si ções. Nos so País, que
sem pre es ti ve ra fora da lis ta dos dez pri me i ros com me -
lho res con di ções de atra ir no vos in ves ti men tos, al can -
çou, no ano pas sa do, de for ma iné di ta, a quar ta po si ção,
vin do logo após o Ca na dá, a Aus trá lia e o Chi le. 

Da dos dis po ní ve is in di cam ain da que, mes mo
numa qua dra mun di al de re tra ção de in ves ti men to a ris -
co – o or ça men to glo bal de in ves ti men to das em pre sas
em pes qui sa mi ne ral caiu no mun do de US$5,2 bi lhões,
em 2000, para ape nas US$2 bi lhões, em 2001 –, o Bra sil
te ria sido con tem pla do com cer ca de US$135 mi lhões, o
que re pre sen tou qua se o do bro do in ves ti men to re a li za -
do no ano de 1998 (US$68 mi lhões).

Pa re cem ter fe i to mu i to bem ao se tor as mo di fi ca -
ções cons ti tu ci o na is, le ga is e es tru tu ra is so fri das es pe ci -
al men te nos úl ti mos anos. Re fi ro-me às pri va ti za ções re -
a li za das, abrin do ma i or es pa ço para o ca pi tal pri va do,
em re la ção às qua is foi um mar co im por tan te para o se -
tor a ven da da Vale do Rio Doce, em 1997.

Com as pri va ti za ções, o Esta do bra si le i ro saiu de
sua po si ção dú bia de pro du tor e re gu la dor, con cen tran -
do-se na úl ti ma das fun ções, o que trou xe cla re za e con -
fi an ça para a in dús tria, re sul tan do, como já dis se, em
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ma i o res in ves ti men tos, as sim como em au men to da pro -
du ti vi da de.

As pri va ti za ções, jun ta men te com a ma i or aber tu ra
do mer ca do ao ca pi tal es tran ge i ro, têm sido se gui das
por am pla re es tru tu ra ção e con cen tra ção da in dús tria.
Esse mo vi men to tem sido ates ta do pe las par ce ri as es -
tra té gi cas e pe las aqui si ções que a Vale do Rio Doce
tem re a li za do no ex te ri or. 

Lem bro ain da que em pre sas na ci o na is, como a
pró pria Vale, a Vo to ran tim, a Ca e me, a Pa ra na pa ne ma,
es tão sa in do da si tu a ção de in ves ti men tos em áre as e
pro du tos se cun dá ri os, para se con cen tra rem na pro du -
ção em que são mais com pe ti ti vas.

Tudo isso cer ta men te está au men tan do a ca pa ci -
da de das em pre sas de com pe ti rem e cap ta rem di vi sas
com a ex por ta ção, do que mais pre ci sa mos no mo men to.

Além dis so, as gi gan tes mun di a is do se tor de mi -
ne ra ção cada vez mais es tão vin do in ves tir no Bra sil,
sen do a nos sa Vale, hoje, uma des sas gi gan tes.

Essa nova re a li da de veio para der ro gar, de uma
vez por to das, o re tro ces so que pra ti ca va o Bra sil, en ges -
san do a Car ta Mag na com res tri ção ra di cal do de sen vol -
vi men to da ati vi da de de mi ne ra ção quan do ve tou a par ti -
ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro tan to na pes qui sa quan to
na la vra de re cur sos mi ne ra is.

To dos sa be mos que isso acon te ceu na Cons ti tu i -
ção de 1988, tra zen do sé ri os re fle xos ao ní vel de in ves ti -
men tos nos anos se guin tes ao da sua pro mul ga ção. Na
pro du ção, a que da, com esta me di da que foi co lo ca da
na Cons ti tu i ção, foi de mais de 50% (de US$1,2 bi lhão,
em 1987, para cer ca de US$500 mil, em 1993). Na pes -
qui sa, foi ain da mais brus co o des cen so: de qua se
US$170 mi lhões in ves ti dos em 1987 e 1988, che gou-se a 
uma mé dia de ape nas US$70 mi lhões nos pri me i ros cin -
co anos da dé ca da de 90. 

Ain da que a res tri ção cons ti tu ci o nal, eli mi na da em
1995, não pos sa ser apon ta da como o úni co fa tor res -
pon sá vel pelo de clí nio dos in ves ti men tos, ine ga vel men -
te teve so bre ele gran de in fluên cia.

Assim sen do, ape sar do novo ce ná rio de ex pan -
são da in dús tria da mi ne ra ção, os es tu dos dos es pe ci a -
lis tas são unâ ni mes em di zer que a pro du ção mi ne ral do
Bra sil ain da se en con tra mu i to aquém de sua po ten ci a li -
da de. Um dos prin ci pa is obs tá cu los apon ta dos, que en -
tra va a pro du ção – e nis so a mi ne ra ção não é di fe ren te
de ou tros se to res bra si le i ros –, é a es tru tu ra tri bu tá ria ob -
so le ta e ine fi ci en te. Não es pan ta que, na cam pa nha ele i -
to ral, to dos os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca te -
nham de mons tra do, em co mum, re pú dio ao nos so sis te -
ma tri bu tá rio e fe i to a pro mes sa de que a re for ma de tal
sis te ma go za ria da mais alta pri o ri da de em seus man da -
tos, caso vi es sem a ob ter vi tó ria no ple i to. 

Apon ta-se, en tre ou tras co i sas, a alta re gres si vi da -
de da tri bu ta ção in ci den te so bre a in dús tria de mi ne ra -
ção, re gres si vi da de em re la ção aos lu cros ob ti dos.

Con tra põe-se ao nos so sis te ma, por exem plo, o
sis te ma tri bu tá rio chi le no, pro gres si vo, em que a em pre -
sa mi ne ra do ra paga mais im pos to à me di da da ma tu ra -
ção do pro je to e do cres ci men to dos lu cros. Não é à toa
que o Chi le é um dos pa í ses que mais atra em in ves ti -
men to em mi ne ra ção no mun do.

Re por ta gem do jor nal Ga ze ta Mer can til, so bre a
se le ção de pa í ses a re ce ber no vos in ves ti men tos, diz: “em
es ca la mun di al, os re gi mes tri bu tá ri os têm sido de ci si vos
para a se le ção de al guns pa í ses em de tri men to de ou tros”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por ou tro
lado, di ag nós ti co se to ri al exa us ti vo con du zi do pela área
téc ni ca do Mi nis té rio que tive a hon ra e a sa tis fa ção de
ocu par du ran te um ano, o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
apon tou ou tros fa to res que têm con tri bu í do para o re tro -
ces so nos in ves ti men tos e a es tag na ção do cres ci men to 
da pro du ção mi ne ral bra si le i ra. 

O pri me i ro e, sem dú vi da, um dos mais re le van tes
en tra ves ao de sen vol vi men to se to ri al re fe re-se ao pro vi -
men to ir re gu lar do co nhe ci men to ge o ló gi co bá si co: ma -
pas, etc.

A ca de ia pro du ti va da in dús tria ex tra ti va mi ne ral
tem iní cio com o que os téc ni cos cha mam de pré-in ves ti -
men to go ver na men tal na ge ra ção e di fu são do co nhe ci -
men to ge o ló gi co do ter ri tó rio na ci o nal. No Bra sil, la men -
ta vel men te, esse ci clo está com pro me ti do, seja em fun -
ção da in su fi ciên cia his tó ri ca des se pré-in ves ti men to,
seja em de cor rên cia das di fi cul da des vi vi das pe los or ga -
nis mos fe de ra is res pon sá ve is pelo de sen vol vi men to e
ges tão dos re cur sos mi ne ra is, o DNPM, De par ta men to
Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral, e a CPRM, Com pa nhia
de Pes qui sa de Re cur sos Mi ne ra is.

Para que se te nha uma idéia da di men são do pro -
ble ma, to man do-se por base o ano de 1978, úl ti mo exer -
cí cio em que os re cur sos para apli ca ção em ge o lo gia
bá si ca fo ram ga ran ti dos com fon tes e fi nan ci a men tos do
Fun do Na ci o nal de Mi ne ra ção, que foi ex tin to, ve ri fi ca-se
que o pré-in ves ti men to go ver na men tal nes sa área su pe rou 
os US$55 mi lhões. Hoje, mais de duas dé ca das de po is, os
dis pên di os ofi ci a is re a li za dos pela CPRM, atu al Ser vi ço
Ge o ló gi co do Bra sil, não pas sam de US$3,5 mi lhões, nú -
me ro ab so lu ta men te in su fi ci en te para pro ver o co nhe ci -
men to ge o ló gi co no ní vel ca paz de in du zir um novo ci clo de 
des co ber tas mi ne ra is para subs ti tu ir a exa us tão dos de -
pó si tos em la vra e evi tar pos sí ve is cri ses no fu tu ro.

Ao lado da fal ta de co nhe ci men to ge o ló gi co mais
de ta lha do do ter ri tó rio na ci o nal, ou tras ca u sas que li mi -
tam as pos si bi li da des de de sen vol vi men to do se tor fo -
ram iden ti fi ca das. 
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A le gis la ção mi ne ral, edi ta da há mais de três dé ca -
das, é ana crô ni ca, ex ces si va men te car to ri al e bu ro crá ti -
ca, va lo ri zan do em de ma sia os pro ce di men tos for ma is
em de tri men to dos re sul ta dos. Nes se as pec to, note-se,
por exem plo, que o des com pro mis so com pra zos por
par te do Po der Pú bli co para a exe cu ção dos pro ce di -
men tos ad mi nis tra ti vos de ou tor ga dos tí tu los mi ne rá ri os
re pre sen ta uma va riá vel de ris co para os in ves ti do res:
com as al tas ta xas de ju ros vi gen tes, os cus tos de fi nan -
ci a men to dos pro je tos são im pac ta dos pela di la ta ção de
cro no gra mas im pos ta pela mo ro si da de da bu ro cra cia.
Para o caso dos de pó si tos mar gi na is, tais cus tos po dem
tor nar-se pro i bi ti vos, in vi a bi li zan do, mu i tas ve zes, a im -
plan ta ção dos pro je tos.

De ou tra par te, avul ta a ques tão das de fi ciên ci as
das es tru tu ras ad mi nis tra ti vas. O DNPM, ór gão nor ma ti -
vo e fis ca li za dor das ati vi da des de mi ne ra ção, acha-se
de ses tru tu ra do, sem os me i os mí ni mos para aten der a
de man da de seus ser vi ços.

É cor re ta, pois, a afir ma ção de que, por fal ta de re -
for mas pro fun das na le gis la ção e das de ci sões pú bli cas
fe de ra is, o Bra sil as sis tiu pas si va men te, na dé ca da pas -
sa da, à es ca la da de in ves ti men tos em mi ne ra ção na
Amé ri ca La ti na, fi can do à mar gem do flu xo de ca pi ta is de
ris co, ma ci ça men te di re ci o na dos para pa í ses vi zi nhos
com po ten ci al mi ne ral sa bi da men te in fe ri or ao nos so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ran -
do a ne ces si da de de pro mo ver um con jun to de mu dan -
ças pro fun das, de ca rá ter sis tê mi co, no ar ca bou ço le gal e 
ins ti tu ci o nal do se tor mi ne ral do País, ela bo rou-se, en tão,
no Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, um am plo Pro gra ma de
Re es tru tu ra ção Insti tu ci o nal do Se tor Mi ne ral, que se de -
no mi nou de Pris ma, cu jos ob je ti vos pri mor di a is po dem
ser as sim sin te ti za dos: atra ir in ves ti men tos para o se tor,
com vis tas a am pli ar a ofer ta de em pre gos, me lho rar a
dis tri bu i ção de ren da, ele var a com pe ti ti vi da de eco nô mi ca 
e es ti mu lar o de sen vol vi men to re gi o nal, me di an te o in cre -
men to da pes qui sa e da pro du ção mi ne ral; for ta le cer a
ca pa ci da de re gu la do ra do Esta do, do tan do-o de ins tru -
men tos mais ade qua dos para pro mo ver po lí ti cas efi ca -
zes de de sen vol vi men to de re cur sos mi ne ra is do País.

Cha mo a aten ção de V. Exªs para as me tas ge ra is
des se am bi ci o so pro gra ma: atin gir a mar ca de R$300
mi lhões por ano em in ves ti men tos em pes qui sa mi ne ral
já em 2005; tri pli car o va lor da pro du ção mi ne ral nos pró -
xi mos dez anos; ge rar mais cin co mi lhões de em pre gos
em dez anos, con si de ra das a in dús tria ex tra ti va e a in -
dús tria de trans for ma ção mi ne ral.

Do pon to de vis ta for mal, o Pris ma com pu nha-se,
ini ci al men te, de um úni co pro je to de lei, ten do em vis ta as 
in ter-re la ções das ma té ri as tra ta das. Pos te ri or men te, a
pro pos ta ori gi nal foi des mem bra da em duas. A pri me i ra

– de ca rá ter ins ti tu ci o nal – cu i da da cri a ção da Agên cia
Na ci o nal de Mi ne ra ção – ANM, em subs ti tu i ção ao
DNPM, e da ins ti tu ci o na li za ção de fi ni ti va da CPRM
como Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil; a se gun da, da mo der -
ni za ção do Esta tu to da Mi ne ra ção.

A ela bo ra ção des se do cu men to – res sal te-se –
con tou com a par ti ci pa ção da co mu ni da de mi ne ral, que
teve opor tu ni da de de ofe re cer-lhe su ges tões quan do fo -
ram tor na dos dis po ní ve is na Inter net os seus tex tos pro -
vi só ri os.

Tive a sa tis fa ção, como Mi nis tro, de en ca mi nhar
dois pro je tos, para exa me, à Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, que re co men dou fos sem ou vi dos ou tros
Mi nis té ri os, o que foi fe i to. Ape sar dis so, até hoje es sas
duas pro po si ções le gis la ti vas, a des pe i to de sua re le -
vân cia e ur gên cia, não fo ram sub me ti das à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal, com gra ves pre ju í zos para a mi -
ne ra ção bra si le i ra. 

Agi como ti tu lar da que la Pas ta, no que diz res pe i to ao 
se tor mi ne ral, per fe i ta men te sin to ni za do com as pri o ri da -
des es ta be le ci das: ne ces si da de de am pli a ção da pro vi são
do co nhe ci men to ge o ló gi co, for ta le ci men to das ins ti tu i ções
e com pro mis so com as re for mas em ela bo ra ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao con clu ir,
gos ta ria de re a fir mar de pú bli co o meu in te res se e a mi -
nha pre o cu pa ção per ma nen tes com o de sen vol vi men to
do se tor mi ne ral bra si le i ro, e es pe ci al men te com a im ple -
men ta ção das re for mas pro pos tas para pro mo vê-lo. De -
se jo, igual men te, na opor tu ni da de, so li ci tar ao atu al Go -
ver no a re mes sa dos pro je tos de lei que as con subs tan -
ci am, para que o Con gres so Na ci o nal pos sa dis cu ti-las
da ma ne i ra mais am pla e de mo crá ti ca pos sí vel, e lhes
dar a chan ce la in dis pen sá vel para sua exe cu ção.

Re i te ro, por fim, que é fir me pro pó si to pes so al fa zer
de mi nha atu a ção nes ta Casa uma trin che i ra avan ça da da
luta para que a mi ne ra ção siga sua tra je tó ria de cres ci men -
to e de ex pan são e ele ve, cada vez mais, a par ce la de con -
tri bu i ção que, his to ri ca men te, tem dado ao de sen vol vi men -
to des te País, per mi tin do à so ci e da de usu fru ir mais e me -
lhor dos be ne fí ci os eco nô mi cos e so ci a is de cor ren tes do
apro ve i ta men to da ri que za do seu sub so lo.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA– 
MENTO DO SR. SENADOR JOSÉ JORGE:

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a mi ne ra ção é uma área da ati vi -
da de pro du ti va em que o Bra sil, his to ri ca men te, tem sido
for te. Des de o ci clo do ouro, no pe río do co lo ni al, até o
pro ces so re cen te de in dus tri a li za ção do País, que teve
por base as abun dan tes ja zi das de mi né rio de fer ro, de
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man ga nês e de ou tros mi ne ra is, o se tor tem for ne ci do as
ma té ri as-pri mas e os in su mos in dis pen sá ve is à in dús tria,
à cons tru ção ci vil e à agri cul tu ra, pos si bi li tan do o de sen -
vol vi men to de uma mo der na in dús tria na ci o nal de trans -
for ma ção (si de rur gia, me ta lur gia dos não-fer ro sos, trans -
for ma ção dos mi ne ra is não-me tá li cos) e a con so li da ção
do par que in dus tri al de bens de ca pi tal e de con su mo.

A ri que za mi ne ral bra si le i ra é ad mi ra da por to dos
os ou tros pa í ses. Nos sa ex ten são ter ri to ri al, por sua vez,
faz des sa ri que za um te sou ro qua se ines go tá vel. 

Hoje, o se tor mi ne ral, nele com pre en den do-se os
pro du tos pri má ri os e trans for ma dos, par ti ci pa com 6% do
PIB bra si le i ro. No ano de 2001, con tri bu iu fa vo ra vel men te
para a ba lan ça co mer ci al com su pe rá vit de 4,2 bi lhões de
dó la res, ex clu í dos o pe tró leo e o gás na tu ral. Para efe i to de
com pa ra ção, ob ser ve-se que o pe tró leo, no mes mo ano,
apre sen tou um sal do glo bal ne ga ti vo de qua se US$5 bi -
lhões. Em tem pos de dó lar es cas so, nada há de mais pre -
ci o so para nós! Se der mos uma olha da na com po si ção
das ex por ta ções, por pro du to, ve ri fi ca re mos que, en tre os
bens pri má ri os, o fer ro é o me tal que mais nos traz re ce i tas,
80% do to tal. Entre os bens se mi ma nu fa tu ra dos, o fer ro
par ti ci pa com 42% e o alu mí nio com 32% do to tal do gru po. 
Entre os ma nu fa tu ra dos, no va men te o fer ro apa re ce em
pri me i ro, com 40%; de po is vêm os de ri va dos do pe tró leo,
com 20%. E, en tre os com pos tos quí mi cos, os fos fa ta dos
apa re cem com 19%, os pro du tos do man ga nês, com 12%;
e os do alu mí nio, com 8%.

Ao mes mo tem po, di vul ga uma or ga ni za ção ca na -
den se es pe ci a li za da em es tu dos so bre a in dús tria da mi -
ne ra ção – The Fra ser Insti tu te – um ran king so bre
atra ti vi da de de no vos in ves ti men tos no se tor mi ne ral no
qual o Bra sil ga nhou im por tan tes po si ções. Nos so país,
que sem pre es ti ve ra fora da lis ta dos dez pri me i ros com
me lho res con di ções de atra ir no vos in ves ti men tos, al -
can çou, no ano pas sa do, de for ma iné di ta, a quar ta po si -
ção, vin do logo após Ca na dá, Aus trá lia e Chi le.

Da dos dis po ní ve is in di cam ain da que, mes mo
num qua dro mun di al de re tra ção de in ves ti men tos a ris -
co – o or ça men to glo bal de in ves ti men tos das em pre sas
em pes qui sa mi ne ral caiu dos 5,2 bi lhões de dó la res, em
2000, para ape nas US$2 bi lhões em 2001 –, o Bra sil te -
ria sido con tem pla do com cer ca de US$135 mi lhões, o
que re pre sen tou qua se o do bro do in ves ti men to re a li za -
do no ano de 1998 (US$68 mi lhões).

Pa re ce te rem fe i to mu i to bem ao se tor as mo di fi ca -
ções cons ti tu ci o na is, le ga is e es tru tu ra is so fri das es pe ci -
al men te nos úl ti mos anos. Re fi ro-me às pri va ti za ções re -
a li za das, abrin do ma i or es pa ço para o ca pi tal pri va do,
em re la ção às qua is foi um mar co im por tan te, para o se -
tor, a ven da da Vale do Rio Doce, em 1997. Com as pri -
va ti za ções, o Esta do bra si le i ro saiu de sua po si ção dú bia 

de pro du tor e re gu la dor, con cen tran do-se na úl ti ma das
fun ções, o que trou xe cla re za e con fi an ça para a in dús -
tria, re sul tan do, como já dis se, em ma i o res in ves ti men -
tos, as sim como em au men to da pro du ti vi da de.

As pri va ti za ções, jun ta men te com ma i or aber tu ra
do mer ca do ao ca pi tal es tran ge i ro, têm sido se gui das
por am pla re es tru tu ra ção e con cen tra ção da in dús tria.
Esse mo vi men to tem sido ates ta do pe las par ce ri as es -
tra té gi cas e as aqui si ções que a Vale do Rio Doce tem
re a li za do no ex te ri or. A re por ta gem lem bra que em pre -
sas na ci o na is, como a pró pria Vale, a Vo to ran tim, a Ca e -
mi e a Pa ra na pa ne ma es tão sa in do de in ves ti men tos em 
áre as e pro du tos se cun dá ri os, para se con cen tra rem na
pro du ção em que são mais com pe ti ti vas. Tudo isso cer -
ta men te está au men tan do a ca pa ci da de das em pre sas
com pe ti rem e cap ta rem di vi sas com ex por ta ção, o que
mais pre ci sa mos no mo men to. Além dis so, as gi gan tes
mun di a is do se tor de mi ne ra ção, cada vez mais, es tão
vin do in ves tir no Bra sil, sen do a nos sa Vale uma de las.

Essa nova re a li da de veio para der ro gar, de uma
vez por to das, o re tro ces so que pra ti ca va o Bra sil, en ges -
san do a Car ta Mag na com res tri ção ra di cal ao de sen vol -
vi men to da ati vi da de de mi ne ra ção, quan do ve tou a par -
ti ci pa ção de ca pi tal es tran ge i ro tan to na pes qui sa quan to 
na la vra de re cur sos mi ne ra is, tra zen do sé ri os re fle xos
no ní vel de in ves ti men tos nos anos se guin tes à sua pro -
mul ga ção: na pro du ção, a que da foi de mais de 50% (de
um bi lhão e du zen tos mil dó la res em 1987 para cer ca de
qui nhen tos mil dó la res em 1993); na pes qui sa, foi ain da
mais brus co o des cen so: de qua se 170 mi lhões de dó la -
res em 1987 e 1988, che gou-se a uma mé dia de ape nas
70 mi lhões nos pri me i ros cin co anos da dé ca da de 90. 

Ain da que a res tri ção cons ti tu ci o nal, eli mi na da em
1995, não pos sa ser apon ta da como o úni co fa tor res -
pon sá vel pelo de clí nio dos in ves ti men tos, ine ga vel men -
te teve so bre ele gran de in fluên cia.

Assim sen do, ape sar do novo ce ná rio de ex pan -
são da in dús tria da mi ne ra ção, os es tu dos e os es pe ci a -
lis tas são unâ ni mes em di zer que a pro du ção mi ne ral do
Bra sil ain da se en con tra mu i to aquém de sua po ten ci a li -
da de. Um dos prin ci pa is obs tá cu los apon ta dos que en -
tra va a pro du ção, – e nis so a mi ne ra ção não é di fe ren te
de ou tros se to res bra si le i ros, – é uma es tru tu ra tri bu tá ria
ob so le ta e ine fi ci en te. Não es pan ta, nes se sen ti do, que
to dos os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca, que
con cor re ram en tre si nes te ano, te nham em co mum o
fato de de mons trar re pú dio em re la ção a nos so sis te ma
tri bu tá rio e a pro mes sa de que a re for ma de tal sis te ma
vi es se a go zar da mais alta pri o ri da de em seus man da -
tos, caso vi es sem a ob ter vi tó ria no ple i to.

Apon ta-se, en tre ou tras co i sas, para a alta re gres -
si vi da de da tri bu ta ção in ci den te so bre a in dús tria da mi -
ne ra ção, re gres si vi da de em re la ção aos lu cros ob ti dos.
Con tra põe-se ao nos so sis te ma, por exem plo, o sis te ma
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tri bu tá rio chi le no, pro gres si vo, em que a em pre sa mi ne -
ra do ra paga mais im pos to à me di da da ma tu ra ção do
pro je to e do cres ci men to dos lu cros. Não é à toa que o
Chi le é um dos pa í ses que mais atra em in ves ti men tos
em mi ne ra ção no mun do. Re por ta gem do Jor nal Ga ze ta 
Mer can til, re fe rin do-se à se le ção de pa í ses para re ce -
ber no vos in ves ti men tos, diz que “em es ca la mun di al, os
re gi mes tri bu tá ri os têm sido de ci si vos para a se le ção de
al guns pa í ses em de tri men to de ou tros”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por ou tro
lado, di ag nós ti co se to ri al exa us ti vo con du zi do pela área
téc ni ca do Mi nis té rio que tive a hon ra e a sa tis fa ção de
ocu par du ran te um ano – o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia 
– apon tou ou tros fa to res que têm con tri bu í do para o re -
tro ces so nos in ves ti men tos e a es tag na ção no cres ci -
men to da pro du ção mi ne ral bra si le i ra.

O pri me i ro e, sem dú vi da al gu ma, um dos mais re le -
van tes en tra ves ao de sen vol vi men to se to ri al, re fe re-se ao 
pro vi men to ir re gu lar do co nhe ci men to ge o ló gi co bá si co. 

A ca de ia pro du ti va da in dús tria ex tra ti va mi ne ral
tem iní cio, com o que os téc ni cos cha mam de pré-in ves -
ti men to go ver na men tal na ge ra ção e di fu são do co nhe ci -
men to ge o ló gi co do ter ri tó rio na ci o nal. No Bra sil, la men -
ta vel men te esse ci clo está com pro me ti do, seja em fun -
ção da in su fi ciên cia his tó ri ca des se pré-in ves ti men to,
seja em de cor rên cia das di fi cul da des vi vi das pe los or ga -
nis mos fe de ra is res pon sá ve is pelo de sen vol vi men to e
ges tão dos re cur sos mi ne ra is – o De par ta men to Na ci o -
nal de Pro du ção Mi ne ral (DNPM) e a Com pa nhia de Pes -
qui sa de Re cur sos Mi ne ra is (CPRM).

Para que se te nha uma idéia da di men são do pro -
ble ma, to man do por base o ano de 1978, úl ti mo exer cí cio 
em que os re cur sos para apli ca ção em ge o lo gia bá si ca
fo ram ga ran ti dos com fon tes de fi nan ci a men to do Fun do
Na ci o nal de Mi ne ra ção, ve ri fi ca-se que o pré-in ves ti men to
go ver na men tal nes sa área su pe rou a ci fra de US$55 mi -
lhões. Hoje, mais de duas dé ca das de po is, os dis pên di os
ofi ci a is re a li za dos pela CPRM, atu al Ser vi ço Ge o ló gi co do
Bra sil, não pas sam de cer ca de U$3,5 mi lhões, nú me ro ab -
so lu ta men te in su fi ci en te para pro ver o co nhe ci men to ge o -
ló gi co no ní vel ca paz de in du zir um novo ci clo de des co -
ber tas mi ne ra is para subs ti tu ir a exa us tão dos de pó si tos
em la vra e evi tar pos sí ve is cri ses no fu tu ro.

Ao lado da fal ta de co nhe ci men to ge o ló gi co mais
de ta lha do do ter ri tó rio na ci o nal, ou tras ca u sas que li mi -
tam as pos si bi li da des de de sen vol vi men to do se tor fo -
ram iden ti fi ca das.

A le gis la ção mi ne ral, edi ta da há mais de três dé ca -
das, é ana crô ni ca, ex ces si va men te car to ri al e bu ro crá ti -
ca, va lo ri zan do em de ma sia os pro ce di men tos for ma is
em de tri men to dos re sul ta dos. Nes se as pec to, note-se,
por exem plo, que o des com pro mis so com pra zos, por
par te do po der pú bli co, para a exe cu ção dos pro ce di -

men tos ad mi nis tra ti vos de ou tor ga dos tí tu los mi ne rá ri os
re pre sen ta uma va riá vel de ris co para os in ves ti do res:
com as al tas ta xas de ju ros vi gen tes, os cus tos de fi nan -
ci a men to dos pro je tos são im pac ta dos pela di la ta ção de
cro no gra mas im pos ta pela mo ro si da de da bu ro cra cia.
Para o caso dos de pó si tos mar gi na is, tais cus tos po dem
tor nar-se pro i bi ti vos, in vi a bi li zan do, mu i tas ve zes, a im -
plan ta ção dos pro je tos.

De ou tra par te, avul ta a ques tão das de fi ciên ci as
das es tru tu ras ad mi nis tra ti vas.

O DNPM, ór gão nor ma ti vo e fis ca li za dor das ati vi da -
des de mi ne ra ção, acha-se to tal men te de ses tru tu ra do,
sem os me i os mí ni mos para aten der à de man da por seus
ser vi ços. Tec no lo gi ca men te de sa tu a li za da, com um or ça -
men to in su fi ci en te e com um con tin gen te re du zi do e mal
re mu ne ra do de téc ni cos es pe ci a li za dos, a au tar quia não
tem po di do de sem pe nhar a con ten to as suas atri bu i ções.

É cor re ta, pois, a afir ma ção de que, por fal ta de re for -
mas pro fun das na le gis la ção e nas ins ti tu i ções pú bli cas fe -
de ra is, o Bra sil as sis tiu pas si va men te, na dé ca da pas sa da, 
à es ca la da de in ves ti men tos em mi ne ra ção na Amé ri ca
La ti na, fi can do à mar gem do flu xo de ca pi ta is de ris co, que
fo ram ma ci ça men te di re ci o na dos para pa í ses vi zi nhos,
com po ten ci al mi ne ral sa bi da men te in fe ri or ao nos so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ran -
do a ne ces si da de de se pro mo ver um con jun to de mu -
dan ças pro fun das, de ca rá ter sis tê mi co, no ar ca bou ço
le gal e ins ti tu ci o nal do se tor mi ne ral do País, ela bo -
rou-se, en tão, no âm bi to do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, 
um am plo Pro gra ma de Re es tru tu ra ção Insti tu ci o nal do
Se tor Mi ne ral, ao qual se de no mi nou de PRISMA, cu jos
ob je ti vos pri mor di a is po dem ser as sim sin te ti za dos:

– atra ir in ves ti men tos para o se tor, com
vis tas a am pli ar a ofer ta de em pre gos, me lho -
rar a dis tri bu i ção de ren da, ele var a com pe ti ti vi -
da de eco nô mi ca e es ti mu lar o de sen vol vi men -
to re gi o nal, me di an te o in cre men to da pes qui -
sa e da pro du ção mi ne ral; e

– for ta le cer a ca pa ci da de re gu la do ra do
Esta do, do tan do-o de ins tru men tos mais ade -
qua dos para pro mo ver po lí ti cas efi ca zes de de -
sen vol vi men to dos re cur sos mi ne ra is do País.

Cha mo a aten ção de V. Exªs para as me tas ge ra -
is des se am bi ci o so Pro gra ma:

– atin gir a mar ca de US$300 mi lhões por 
ano em in ves ti men tos em pes qui sa mi ne ral já
no ano de 2005;

– tri pli car o va lor da pro du ção mi ne ral
nos pró xi mos dez anos;

– ge rar mais cin co mi lhões de em pre gos 
em dez anos, con si de ra das a in dús tria ex tra ti -
va e a in dús tria de trans for ma ção mi ne ral. 
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Do pon to de vis ta for mal, o PRISMA com pu -
nha-se ini ci al men te de um úni co pro je to de lei, ten do
em vis ta as in ter-re la ções das ma té ri as tra ta das. Pos te ri -
or men te, a pro pos ta ori gi nal teve de ser des mem bra da
em duas. A pri me i ra, cu i dan do da cri a ção da Agên cia Na -
ci o nal de Mi ne ra ção – ANM, em subs ti tu i ção ao De par ta -
men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –DNPM, e da ins ti -
tu ci o na li za ção de fi ni ti va da CPRM como Ser vi ço Ge o ló gi -
co do Bra sil; a ou tra, ins ti tu in do le gis la ção nova para o
se tor – o “ESTATUTO DA MINERAÇÃO”. A ela bo ra ção
des ses do cu men tos, res sal te-se, con tou com a par ti ci pa -
ção da co mu ni da de mi ne ral, que teve opor tu ni da de de
ofe re cer-lhes su ges tões quan do fo ram tor na dos dis po -
ní ve is na INTERNET os seus tex tos pro vi só ri os.

Tive a sa tis fa ção de en ca mi nhar, como Mi nis tro,
os dois pro je tos de lei para exa me da Casa Ci vil da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, que re co men dou fos sem ou vi dos
ou tros Mi nis té ri os, o que foi fe i to. Ape sar dis so, até hoje
es sas duas pro po si ções le gis la ti vas, a des pe i to de sua
re le vân cia e ur gên cia, não fo ram sub me ti das à apre ci a -
ção do Con gres so Na ci o nal, com gra ves pre ju í zos para
a mi ne ra ção bra si le i ra.

Per mi to-me re cor dar aqui, por sua per ti nên cia com
os as sun tos que es tou abor dan do no meu pro nun ci a -
men to, o es for ço que re a li zei na mi nha ges tão para dar
al gum im pul so ao se tor mi ne ral, es pe ci al men te quan to à
atu a ção da CPRM.

No cam po da ae ro ge o fí si ca, a em pre sa re a li zou,
no ano de 2001, o le van ta men to de 150 mil km. Fo ram
ela bo ra dos no vos ma pas em pa pel na es ca la 1:2,5 mi -
lhões em for ma to di gi tal – o Mapa Ge o ló gi co do Bra sil; o
Mapa Tec tô ni co do Bra sil; o Mapa de Re cur sos Mi ne ra is 
e Asso ci a ções Me ta lo ge né ti cas; e o Mapa de Re cur sos
Mi ne ra is Ener gé ti cos e Indus tri a is. 

Lan ça mos, no mes mo ano, no vos ma pas da Re -
ser va Na ci o nal de Co bre e Asso ci a dos nas es ca las de
1:250.000 e 1:100.000, e da Pro vín cia Mi ne ral de Alta Flo -
res ta, no Mato Gros so, na es ca la de 1:250.000.

A dis po ni bi li za ção de in for ma ções ge o ló gi cas – re -
pi to – é fun da men tal no es for ço de pro mo ção da des co -
ber ta de no vas ja zi das. Inves ti dor al gum é atra í do por
país que não dis po nha des se co nhe ci men to em es ca la
sa tis fa tó ria e, in fe liz men te, não é nada in ve já vel a si tu a -
ção do Bra sil nes se par ti cu lar, em vir tu de da des con ti nu i -
da de dos in ves ti men tos go ver na men ta is es pe cí fi cos,
nos úl ti mos anos.

Des de o fim do an ti go Fun do Na ci o nal de Mi ne ra -
ção, como já dis se, o co nhe ci men to ge o ló gi co no País
tem pa de ci do por fal ta de uma po lí ti ca de in ves ti men tos
sé ria e com pro me ti da com as re a is ne ces si da des e os
ob je ti vos do Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil. Por isso, o Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia tem-se em pe nha do, des de a

mi nha épo ca, para con se guir apro var mu dan ça na Lei
do Pe tró leo (Lei nº 9.478, de 1997), que as se gu re re cur -
sos para essa ati vi da de, em ca rá ter per ma nen te, pro ve -
ni en tes dos va lo res que são pa gos ao Go ver no a tí tu lo
de par ti ci pa ção es pe ci al, no caso de ocor rên cia de gran -
de vo lu me de pro du ção de óleo. O as sun to está no Con -
gres so Na ci o nal e eu me dis po nho a lu tar pela apro va -
ção da mu dan ça, como é do in te res se do se tor mi ne ral.

Bus quei tam bém, na mi nha ges tão, dar me i os ao
DNPM para me lho rar sua per for man ce, me di an te a am -
pli a ção do pro ces so de in for ma ti za ção, ten do sido pos -
sí vel ob ter-se sig ni fi ca ti va re du ção no tem po de ou tor ga
dos tí tu los de pes qui sa e la vra.

Agi, pois, como ti tu lar da Pas ta, no que diz res pe i to
ao se tor mi ne ral, per fe i ta men te sin to ni za do com as pri o -
ri da des es ta be le ci das: ne ces si da de de am pli a ção da
pro vi são do co nhe ci men to ge o ló gi co, for ta le ci men to das 
ins ti tu i ções e com pro me ti men to com as re for mas em
ela bo ra ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao con clu ir,
gos ta ria de re a fir mar de pú bli co o meu in te res se e a mi -
nha pre o cu pa ção per ma nen tes com o de sen vol vi men to
do se tor mi ne ral bra si le i ro, e es pe ci al men te com a im ple -
men ta ção das re for mas pro pos tas para pro mo vê-lo. De -
se jo, igual men te, na opor tu ni da de, so li ci tar ao atu al Go -
ver no a re mes sa dos pro je tos de lei que as con subs tan -
ci am, para que o Con gres so Na ci o nal pos sa dis cu ti-las
da ma ne i ra mais am pla e de mo crá ti ca pos sí vel, e lhes
dar a chan ce la in dis pen sá vel para sua exe cu ção.

Re i te ro, por fim, que é fir me pro pó si to pes so al fa -
zer de mi nha atu a ção nes ta Casa uma trin che i ra avan -
ça da na luta para que a mi ne ra ção siga sua tra je tó ria de
cres ci men to e de ex pan são e ele ve, cada vez mais, a
par ce la de con tri bu i ção que his to ri ca men te tem dado ao
de sen vol vi men to des te país, per mi tin do à so ci e da de
usu fru ir mais e me lhor dos be ne fí ci os eco nô mi cos e so -
ci a is de cor ren tes do apro ve i ta men to das ri que zas do
seu sub so lo.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to Obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Jor ge,
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um
ape lo aos Srs. Se na do res que não se en con tram aqui
pre sen tes para que ve nham ao ple ná rio, pois, logo em
se gui da, da re mos iní cio à Ordem do Dia, da qual cons -
tam vá ri as me di das pro vi só ri as a se rem vo ta das.

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na dor
Ney Su as su na.
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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, esta é uma épo ca do ano
em que es tas duas Ca sas fer vi lham de pes so as que que -
rem ga ran tir um lu gar no Orça men to. Estar no Orça men to
não sig ni fi ca ob ter os re cur sos, mas não es tar no Orça -
men to sig ni fi ca não ter qual quer chan ce de obtê-los.

Esta mos com um Orça men to ex tre ma men te di fí cil
– há ape nas R$7 bi lhões para in ves ti men to. Quem ou viu 
as pro mes sas dos can di da tos sabe que o vo lu me de de -
man das é tal que se ria ne ces sá rio um Orça men to pelo
me nos dez ve zes su pe ri or ao que te mos para aten dê-lo.

Po rém, o que não tem so lu ção está so lu ci o na do.
No Orça men to, te mos ape nas R$7 bi lhões para in ves ti -
men to, e todo en ge nho e toda arte ne ces sá ri os se rão uti -
li za dos para ten tar dar re cur sos a al gu mas áre as.

Gra ças a Deus, está em vi gor a Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal, mu i to elo gi a da pelo BID, in clu si ve, e pelo
Ban co Mun di al, e hoje co pi a da pela Índia, pela Argen ti -
na, por Hon du ras, pelo Equa dor, pelo Pa ra guai e por
uma ou tra de ze na de pa í ses. Ela é sem pre mos tra da por 
es ses dois or ga nis mos in ter na ci o na is como ne ces sá ria
no ar ca bou ço dos pa í ses em de sen vol vi men to. Com
cer te za, va mos nos es for çar para, ain da este ano, apro -
var esse Orça men to, de for ma que o pró xi mo Pre si den te
já o en con tre vo ta do.

No en tan to, Sr. Pre si den te, eu lia um ar ti go, no Cor -
re io Bra zi li en se, es cri to pela Drª Ce le ne Pe rez Nu nes,
uma ana lis ta, uma es tu di o sa das fi nan ças pú bli cas, que
di zia que ain da há mu i tos fu ros nos Orça men tos, prin ci -
pal men te nos Esta dos e Mu ni cí pi os. Cer ca de 70 bi lhões 
– e olhem que a ci fra não é pe que na – es tão numa ru bri -
ca ge né ri ca: De ma is.

Qu an do co me ça mos a fa zer com pa ra ções, ve -
mos que é uma ver ba mu i to gran de, que o con tri bu in te
não sabe para o que re al men te vai ser usa da, é uma ver -
ba que não tem trans pa rên cia. É pre ci so que fe che mos,
no fu tu ro, essa por ta que ain da está aber ta.

Com os da dos que te mos, ve ri fi ca mos que para os 
Mu ni cí pi os essa ru bri ca abri ga cer ca de 9% de toda a ar -
re ca da ção. Mas no caso dos Esta dos, che ga a ser bem
mais, che ga a mais de 20%. E es sas ver bas não têm,
como eu dis se, a trans pa rên cia que que ría mos.

Ana li san do a si tu a ção dos Mu ni cí pi os, que está
mais cla ra, ve ri fi ca mos que uma quan tia in fe ri or a 0,4%
do to tal é usa da em se gu ran ça, o que mos tra que o fa tor
ca u sa e efe i to fun ci o na. A vi o lên cia não tem sido com ba -
ti da pe los Mu ni cí pi os.

Esta mos con clu in do as emen das de Ban ca da e as 
emen das in di vi du a is – hoje é o úl ti mo dia. Espe ra mos,
Sr. Pre si den te, que to dos os Par la men ta res en tre guem
hoje as emen das, que não haja re al men te adi a men to,
por que, se hou ver, com cer te za te re mos mais di fi cul da -
de para vo tar esse ins tru men to este ano.

Te nho cer te za de que as Pre si dên ci as das duas
Ca sas que rem que vo te mos ain da este ano. Esse Orça -
men to, como eu dis se, é di fí cil, mas ne ces sá rio. Não po -
de mos, no co me ço da ad mi nis tra ção do Pre si den te ele i -
to, en ges sar o Orça men to, de i xá-lo sem sa ber do que
dis põe, que re cur sos so bra ram para o quê. 

Esta mos ven do a boa von ta de de to dos, de to dos
os Par ti dos, co o pe ran do com a Li de ran ça do Go ver no
que se ele geu, des de já, para bus car so lu ções. Hoje
mes mo fi ze mos, na Co mis são de Edu ca ção, al gu mas
tro cas na in di ca ção de emen das com o ob je ti vo de con -
ci li ar os in te res ses do Go ver no que che ga com o Orça -
men to que está sen do pro pos to.

O meu pro nun ci a men to de ve ria ser de vin te mi nu -
tos, mas, den tro da exi güi da de do pra zo – a Pre si dên cia
me deu cin co mi nu tos ape nas – não de i xei de fazê-lo.

No en tan to que ria en fa ti zá-lo numa fra se for ça: só
de pen de de nós a vo ta ção des sa im por tan te peça le gis -
la ti va. Com toda a cer te za, as Pre si dên ci as das duas Ca -
sas – e te nho cer te za, Sr. Pre si den te, de que V. Exª as -
sim o fará, jun ta men te com o Pre si den te da Câ ma ra – fa -
rão todo o em pe nho para que o Go ver no seja pas sa do
com o Orça men to vo ta do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Ney Su as su na, as pa la vras de V. Exª soam como um
aler ta para que to dos obe de ça mos o pra zo re gi men tal,
para que não haja pror ro ga ção.

O pra zo das emen das – é opor tu no res sal tar – en -
cer ra-se hoje, dia 12 de no vem bro. E o ob je ti vo de to dos
nós, como o Se na dor Ney Su as su na res sal tou, é re al -
men te vo tar o Orça men to no pra zo le gal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 527, DE 2002

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to Inter -
no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 468, de 2002 (nº 1.702/2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Edi to ra Boa Vis ta Ltda., para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma, cu jos pra zos na Co mis -
são de Edu ca ção e fi nal para apre ci a ção da ma té ria em
Ple ná rio, já se acham es go ta dos.

Sala das Ses sões, 12 de no vem bro de 2002. – Mo -
za ril do Ca val can ti.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, que ro es cla re cer a ra zão des te Re que ri men to.

Con si de ran do que os pra zos re gi men ta is na Co -
mis são se es go ta ram no dia 14 de se tem bro, e o pra zo fi -
nal para apre ci a ção em ple ná rio es go tou-se no dia 14 de
ou tu bro, de con for mi da de com o art. 223, §1º, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, es tou re que ren do a in clu são da ma té ria
em Ordem do Dia, após a sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Encon -
tran do-se pre sen te o ilus tre Pre si den te da Co mis são de
Edu ca ção, con ce do a pa la vra a S. Exª, Se na dor Ri car do
San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, pas sa ram pela Co mis são de Edu ca ção este
ano 400 pro ces sos de ou tor ga e re no va ção de ou tor ga
de rá di os, e en con tram-se em tra mi ta ção 150 pro ces sos.
De for ma que a Co mis são tem tra ba lha do ar du a men te
para cum prir a sua mis são, ob je ti van do fa zer que es ses
pro ces sos te nham o mí ni mo de de mo ra pos sí vel. E te -
mos, na me di da do pos sí vel e na es ma ga do ra ma i o ria
dos ca sos, con se gui do fa zer com que es ses pro ces sos
te nham tra mi ta ção mais rá pi da. 

So li ci ta mos, se for pos sí vel do pon to de vis ta do
Re gi men to, que se aguar de a pró xi ma re u nião da Co -
mis são, na ter ça-fe i ra, para que pos sa mos nos pro nun -
ci ar e ace le rar esse pro ces so.

O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR)  –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O  SR.   PRESIDENTE   (Ra mez Te bet)  –   Tem
V. Exª a pa la vra, Se na dor Ro me ro Jucá, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, sou re -
la tor da ma té ria que faz par te do re que ri men to, e es tou
dan do pri o ri da de à mes ma. 

O pro ces so já foi dis tri bu í do, mas não che gou ain -
da à Co mis são, por que a con sul to ria da Co mis são está
so bre car re ga da, com mais de 150 pro je tos. 

Sou o re la tor des sa ma té ria, para a qual pedi pri o ri -
da de, e da rei o voto fa vo rá vel a ela. Ago ra, é uma de ci -
são do Ple ná rio puxá-la ou não. 

Gos ta ria de re gis trar que, se essa ma té ria da qual
sou Re la tor for re ti ra da da Co mis são, tra zi da ao ple ná rio
e in di ca do um ou tro Re la tor, vou con si de rar como uma
ma no bra con tra o meu tra ba lho de apro var essa rá dio
para Ro ra i ma.

Qu e ro de i xar essa ques tão mu i to bem co lo ca da,
por que o fato de re pas sar re la to ri as de fi ni das nas Co -
mis sões abre um pre ce den te pe ri go so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Pre si -
den te da Co mis são de Edu ca ção, que se en con tra em
ple ná rio, so li ci ta que se aguar de a pró xi ma re u nião da
Co mis são. A Mesa aten de rá a S. Exª, que, com cer te za,
dará pri o ri da de ao re que ri men to do Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti na pró xi ma re u nião.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de dar al guns es cla re ci -
men tos. O Se na dor Ro me ro Jucá dis se que foi de sig na -
do Re la tor, mas a si tu a ção no dia de hoje, con for me do -
cu men to que te nho em mãos, é a se guin te: “aguar dan do 
de sig na ção do Re la tor”. Ou seja, até hoje não foi de sig -
na do Re la tor para a ma té ria. Por essa ra zão, apre sen tei
o re que ri men to. Se ti ves se ha vi do de sig na ção do Re la -
tor – que, aliás, foi so li ci ta da há mu i to tem po –, não ha ve -
ria mo ti vo para o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que ri -
men to de V. Exª foi opor tu no, in clu si ve por que te mos a
pa la vra do ilus tre Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção
no sen ti do de que a ma té ria en tra rá na pa u ta da pró xi ma
re u nião da re fe ri da Co mis são.

Con ti nua em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem de se je en ca mi nhar a vo -

ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
O re que ri men to lido será pu bli ca do e in clu í do em

Ordem do Dia, ou vi da a ma ni fes ta ção de S. Exª o Pre si -
den te da Co mis são de Edu ca ção, Se na dor Ri car do San -
tos, em obe diên cia ao dis pos to no pa rá gra fo úni co do
art. 255 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.035, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre as Emen das nºs 106
a 239, de Ple ná rio, ofe re ci das em pri me i ro
tur no, à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 29, de 2000, que in tro duz mo di fi ca -
ções na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral
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I – Re la tó rio

O tex to da re for ma do Po der Ju di ciá rio de li ne a do
pe los tra ba lhos des ta Co mis são foi, em obe diên cia às
dis po si ções re gi men ta is ati nen tes, sub me ti do à nova
fase de emen das, esta pre pa ra tó ria das de li be ra ções da
pro po si ção pelo Ple ná rio, em pri me i ro tur no.

Fo ram apre sen ta das cen to e trin ta e qua tro emen -
das nes sa fase de tra mi ta ção, pra ti ca men te a to ta li da de

ver san do so bre mé ri to, mu i tas re to man do te mas já en -
fren ta dos e de ci di dos na fase de Co mis são.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A se guir, per cor re mos as emen das apre sen ta das,
in di can do o nú me ro com o qual fo ram au tu a das, se gui do 
de rá pi da sín te se de seu con te ú do, da aná li se e do pa re -
cer do re la tor.
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Su be men da do Re la tor à Emen da 
nº 177, de Ple ná rio

Dê-se ao art. 78 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as, a se guin te re da ção:

Art. 78. Res sal va dos os cré di tos de fi ni dos em lei
como de pe que no va lor, os de na tu re za ali men tí cia, os
de que tra ta o art. 33 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as e suas com ple men ta ções e os que
já ti ve rem os seus res pec ti vos re cur sos li be ra dos ou de -
po si ta dos em ju í zo, os pre ca tó ri os pen den tes na data da
pro mul ga ção des ta Emen da se rão trans for ma dos em tí tu -
los sen ten ci a is e li qui da dos pelo seu va lor real, acres ci do
de ju ros le ga is e atu a li za ção mo ne tá ria, em mo e da cor ren -
te, em pres ta ções men sa is, igua is e su ces si vas, no pra zo
má xi mo de qua tro anos, com ven ci men tos mar ca dos para 
o dia 25 ou dia útil sub se qüen te dos me ses de fe ve re i ro
a no vem bro, per mi ti da a ces são dos cré di tos.

§ 1º É per mi ti da a de com po si ção de par ce las, a cri -
té rio do cre dor.

§ 2º As pres ta ções anu a is a que se re fe re o ca put
des te ar ti go te rão, se não li qui da das até o fi nal do exer cí -
cio a que se re fe rem, po der li be ra tó rio do pa ga men to de
tri bu tos da en ti da de de ve do ra, até o va lor em que se
com pen sa rem, em pre ju í zo do dis pos to no § 4º.

§ 3º O pra zo re fe ri do no ca put des te ar ti go fica re -
du zi do para dois anos, nos ca sos de trans for ma ção de
pre ca tó ri os ju di ci a is ori gi ná ri os de de sa pro pri a ção de
imó vel re si den ci al do cre dor, des de que com pro va da -
men te úni co à épo ca da imis são na pos se.

§ 4º O Pre si den te do Tri bu nal com pe ten te de ve rá,
ven ci do o pra zo em caso de omis são no or ça men to, ou
pre te ri ção do di re i to de pre ce dên cia, a re que ri men to do
cre dor, re qui si tar ou de ter mi nar o se qües tro de re cur sos
fi nan ce i ros da en ti da de exe cu ta da, su fi ci en tes à sa tis fa -
ção da pres ta ção (NR)

Su be men da do Re la tor à Emen da 
nº 181, de Ple ná rio

Dê-se ao art. 100 da par te per ma nen te da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, a se guin te re da ção:

Art. 100. Os pa ga men tos de vi dos pela União, Esta -
dos, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e suas res pec ti vas au -
tar qui as e fun da ções pú bli cas, em vir tu de de de ci são ju -
di ci al tran si ta da em jul ga do, far-se-ão ex clu si va men te na 
or dem cro no ló gi ca de apre sen ta ção de tí tu los sen ten ci a -
is lí qui dos e cer tos emi ti dos pelo ju í zo de exe cu ção e à
con ta dos cré di tos res pec ti vos, pro i bi da a de sig na ção de 
ca sos ou de pes so as nas do ta ções or ça men tá ri as e nos
cré di tos adi ci o na is aber tos para esse fim.

§ 1º Os tí tu los sen ten ci a is se rão emi ti dos pela au to -
ri da de ju di ciá ria e te rão os ven ci men tos dos va lo res apu -
ra dos di vi di dos em ses sen ta par ce las, ven cí ve is no dia
25 ou no dia útil se guin te dos me ses de fe ve re i ro a no -
vem bro do ano se guin te ao da sua emis são.

§ 2º Os tí tu los sen ten ci a is se rão li qui da dos com
acrés ci mo de ju ros le ga is e atu a li za ção mo ne tá ria, me di -
an te a apre sen ta ção pelo cre dor à rede ban cá ria au to ri -
za da a re ce ber de pó si tos de do ta ções or ça men tá ri as e a 
ar re ca dar tri bu tos, quan do se fará a de vi da com pen sa -
ção à con ta do ór gão pú bli co de ve dor.

§ 3º Os tí tu los de que tra tam os pa rá gra fos an te ri o -
res te rão li vre cir cu la ção no mer ca do e po de rão ser ce di -
dos a ter ce i ros, in de pen den te men te de con cor dân cia do
de ve dor.

§ 4º É obri ga tó ria, sob pena de cri me de res pon sa -
bi li da de, a in clu são no or ça men to das en ti da des re fe ri -
das no ca put des te ar ti go,, de ver ba ne ces sá ria ao pa -
ga men to de seus dé bi tos ori un dos de sen ten ças tran si -
ta das em jul ga do, cujo va lor es ti ma ti vo será fi xa do pelo
Po der Ju di ciá rio quan do apre sen ta ção da sua pro pos ta
or ça men tá ria.
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§ 5º Os tí tu los sen ten ci a is lí qui dos e cer tos emi ti -
dos pelo ju í zo da exe cu ção  cor res pon den tes a dé bi tos
de na tu re za ali men tí cia se rão pa gos em mo e da cor ren -
te, no pra zo de cen to e vin te dias após a data de sua
emis são, acres ci dos de ju ros le ga is, na for ma pre vis ta
nos §§ lº a 3º des te ar ti go, res pe i ta da a es tri ta or dem cro -
no ló gi ca de apre sen ta ção.

§ 6º Os dé bi tos de na tu re za ali men tí cia com pre en -
dem aque les de cor ren tes de sa lá ri os, ven ci men tos, pro -
ven tos, pen sões e suas com ple men ta ções, be ne fí ci os
pre vi den ciá ri os e in de ni za ções por mor te ou in va li dez,
fun da das na res pon sa bi li da de ci vil, em vir tu de de sen -
ten ça tran si ta da em jul ga do.

§ 7º As do ta ções or ça men tá ri as e os cré di tos aber -
tos se rão con sig na dos ao Po der Ju di ciá rio, ca ben do ao
Pre si den te de cada Tri bu nal de ter mi nar à pre pa ra ção de
em pe nho para a li qui da ção dos tí tu los sen ten ci a is apre -
sen ta dos até lº de ju lho de cada ano pelo ju í zo da exe cu -
ção, se gun do as pos si bi li da des do de pó si to.

§ 8º Os pa ga men tos de que tra ta o pa rá gra fo an te -
ri or de ve rão ser li be ra dos até o dia dez de cada mês, sob 
pena de co me ti men to de cri me de res pon sa bi li da de.

§ 9º As obri ga ções de fi ni das em lei como de pe que -
no va lor se rão li qui da das em mo e da cor ren te e na apre -
sen ta ção do tí tu lo sen ten ci al à rede ban ca ria, res pe i ta do,
quan to ao mais, o dis pos to nos §§ 1º a 3º des te ar ti go.

§ l0. A lei po de rá fi xar va lo res dis tin tos para o fim
pre vis to no § 9º des te ar ti go, se gun do as di fe ren tes ca -
pa ci da des fi nan ce i ras das en ti da des de di re i to pú bli co.

§ 11. São ve da dos a ex pe di ção de pre ca tó rio com -
ple men tar ou su ple men tar do va lor pago, bem como o
fra ci o na men to, re par ti ção ou que bra do va lor de exe cu -
ção, a fim de que seu pa ga men to não se faça, em par te,
na for ma es ta be le ci da no § 9º, e, em par te, me di an te a
ex pe di ção de tí tu lo sen ten ci al, pelo sis te ma pres cri to nos 
§§ 1º e 2º des te ar ti go.

§ 12. A au to ri da de ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va que,
por ato co mis si vo ou omis si vo, re tar dar, frus trar ou ten tar
frus trar a li qui da ção re gu lar de tí tu lo sen ten ci al in cor re rá
em cri me de res pon sa bi li da de.

§ 13. Os tí tu los sen ten ci a is emi ti dos por au to ri da de
ju di ciá ria con tra as en ti da des re fe ri das no ca put des te
ar ti go te rão, em seus ven ci men tos, po der li be ra tó rio do
pa ga men to de tri bu tos da en ti da de de ve do ra e de qua is -
quer en car gos de res pon sa bi li da de do cre dor e de seus
su ces so res.(AC)

Su be men da do Re la tor
à Emen da nº 197-Plen

O in ci so II do art. 93 da Cons ti tu i ção pas sa a vi go -
rar acres ci do da alí nea e, com a se guin te re da ção:

Art. 93 ...................................................................
................................................................................
II – .........................................................................
................................................................................
e) a se gun da re cu sa con se cu ti va a pro -

mo ção ou a ter ce i ra al ter na da im por ta rá a ex -
clu são do juiz de pro ces so de pro mo ção, pelo
pe río do de ter mi na do pelo Tri bu nal.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te, su be men da do Re la tor e re sul ta do de
de li be ra ção da CCJ em ter mo da emen da nº 197 con tra a 
qual esta Re la to ria eri giu pa re cer con trá rio, por con ta da
vi o la ção do  prin cí pio ina mo vi bi li da de do ma gis tra do. de
ex tra ção cons ti tu ci o nal (CF, art. 95,  II).

Em face do in te res se pú bli co sub ja ce ne à pro mo -
ção do ma gis tra do, e di an te dos efe i tos ne ga ti vos da sua 
pe re ni za ção na mes ma Co mar ca, op ta mos, a par tir das
su ges tões da Co mis são, por man ter o di re i to cons ti tu ci o -
nal à re cu sa, mas pe na li zan do-o, se per sis ten te, com a
ex clu são, por de ci são do Tri bu nal, do ma gis tra do do pro -
ces so de pro mo ção, tan to por Anti güi da de quan to por
me re ci men to.

Su be men da do Re la tor
à Emen da nº 217-PLEN

Su pri ma-se o § 3º da Emen da nº 217-PLEN 

Jus ti fi ca ção

A pro vi dên cia do § 3º re pre sen ta ma té ria da qual já 
nos ocu pa mos nes te pa re cer, onde nos po si ci o na mos
con tra ri a men te, à vis ta dos obs tá cu los de or dem prá ti ca
à sua re a li za ção. 

Su be men da do Re la tor
à Emen da nº 232-PLEN

O in ci so I do art. 93 pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

Art. 93. ..................................................................
I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini ci al

será o de juiz subs ti tu to, atra vés de con cur so
pú bli co de pro vas e tí tu los re a li za do por en ti da -
de pú bli ca não per ten cen te à es tru tu ra do Po der
Ju di ciá rio, as se gu ra da a par ti ci pa ção da Ordem
do Advo ga dos do Bra sil e do Mi nis té rio Pú bli co
em to das as suas fa ses. exi gin do-se do ba cha -
rel em di re i to, no mí ni mo, cin co anos de ati vi da -
de ju rí di ca, com pu tan do-se, para tal efe i to, o
tem po de efe ti va re a li za ção de cur so re gu lar de
es co la ofi ci al de ma gis tra tu ra, e ob ser van do-se,
nas no me a ções, a or dem de clas si fi ca ção.
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EMENDAS DE PLENÁRIO NºS 106 A 239 À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 29,
DE 2000.

ASSINAM O PARECER, EM REUNIÃO ORDI-
NÁRIA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2002, OS
SENHORES SENADORES:

Sala das Re u niões, 30 de ou tu bro de 2002. —
Osmar Dias, Pre si den te, em exer cí cio – Ber nar do Ca -
bral, Re la tor – Anto nio Car los Jú ni or – Ro me ro
Juca – Ro meu Tuma – José Edu ar do Du tra — Luiz
Ota vio – Bel lo Par ga – Pe dro Si mon – Sér gio Ma -
cha do – Lú cio Alcân ta ra – Ro ber to Fre i re – Artur
da Tá vo la — Fer nan do Ri be i ro — José Fo ga ça —
Be ní cio Sam pa io – Mo re i ra Men des – José Agri pi -
no — Ro ber to Sa tur ni no – Ju vên cio da Fon se ca –
Ri car do San tos – Tião Vi a na – Ge ral do Cân di do —
Anto nio Car los Va la da res – Lú dio Co e lho – Gil -
ber to Mes tri nho – Ge ral do Melo.

Jus ti fi ca ção

A re da ção da Emen da nº 54-CCJ (Emen da nº 80
do Re la tor) pos sui al gu mas im pro pri e da des que pre ci -
sam ser sa na das atra vés des ta su be men da.

Do erro téc ni co
Pri me i ra men te, o Mi nis té rio Pú bli co da União não

tem car re i ra pró pria. Esta en ti da de é ape nas hos pe de i ra
de qua tro ra mos que sob ela se abri gam. São eles: o Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral, o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, 
o Mi nis té rio Pú bli co Mi li tar e o Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri -
to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

Cada Mi nis té rio Pú bli co pos sui car re i ra pró pria e
seus mem bros não po dem trans fe rir-se de um ramo
para ou tro. As car re i ras, por tan to, são es tan ques.

Se gun do. Como está re di gi da a emen da, ela in duz a 
urna per ple xi da de, con sis ten te na de fi ni ção do qual car re i ra 
se ria es co lhi do o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Inda gar-se-á? Do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral ou de
mem bro de qual quer das car re i ras que in te gram o Mi nis -
té rio Pú bli co da União.

Se for in ter pre ta do como de qual quer mem bro dos
qua tro ra mos, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral se ria o úni co
ramo que não te ria uma che fia di re ta, pos to que, to dos os 
de ma is, mes mo os dos Esta dos Fe de ra ti vos, têm como
che fes, in te gran tes de suas res pec ti vas car re i ras. O que
é ab sur do e con fron ta ria a LC nº 75/93 por que seu art.
49, II exi ge que o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca seja
mem bro nato e pre si den te do Co lé gio de Pro cu ra do res
da Re pú bli ca.

Da re da ção im pre ci sa e re pe ti ti va.
A lo cu ção “in te gra da por seus in te gran tes”, além

de soar mal é im pre ci sa e re pe ti va.
Impre ci sa por que não de fi ne de que car re i ra de ve -

rão sair os no mes que in te gra rão a lis ta trí pli ce, con for me 
an tes se des ta cou.

Soa mal por que re pe te vo cá bu los idên ti cos. re ve -
lan do po bre za lin güís ti ca.

Por tudo isso, es pe ra o Sig na tá rio a apro va ção da
pre sen te su be men da.

ADITAMENTO MODIFICATIVO DO PARECER
DO RELATOR À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2000
Emen da 159

A emen da bus ca es ta be le cer si me tria re mu ne ra tó -
ria dos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, como agen tes
pú bli cos — e não ser vi do res pú bli cos -, ten do como re fe -
rên cia o va lor dos sub sí di os dos mem bros do Po der Ju -
di ciá rio.

Aná li se
Po si ci o ná va mos, ori gi na ri a men te, con tra essa pre -

ten são mi nis te ri al. Fo mos con ven ci dos, con tu do, pela ro -
bus tez dos ar gu men tos aos qua is ti ve mos aces so, a par -
tir dos qua is de se nha-se não só ju ri di ca men te de fen sá -
vel como ins ti tu ci o nal men te ne ces sá rio o es ta be le ci -
men to de equi va lên cia re mu ne ra tó ria en tre a Ma gis tra tu -
ra e o Par quet, nos di ver sos ní ve is. A um, por que a vi ta li -
da de ins ti tu ci o nal do com ba ti vo Mi nis té rio Pú bli co exi ge
re mu ne ra ção que co lo que os seus va lo ro sos mem bros
fora do al can ce de qua is quer for mas de pres são fi nan -
ce i ra: a dois, por que o tra ta men to cons ti tu ci o nal do Mi -
nis té rio Pú bli co, pelo cons ti tu in te ori gi ná rio, de se nha
uma ní ti da si me tria, re la ti va, por exem plo, à com pe tên cia
para pro vo car o pro ces so le gis la ti vo, à au to no mia ad mi -
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nis tra ti va, fun ci o nal e fi nan ce i ra; a três, por que o di re i to
com pa ra do traz no tí cia. prin ci pal men te do Di re i to eu ro -
peu, re la ti va a essa equi va lên cia; a qua tro, por que a ju -
ris pru dên cia con so li da da no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
apon ta para essa so lu ção como ide al.

A vis ta dis so, te mos para nós a ne ces si da de, a ju ri -
di ci da de e a cons ti tu ci o na li da de da pro pos ta.

Pa re cer
Pela Apro va ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e Srs. 
Se na do res, com re fe rên cia ao pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre as Emen das nºs
106 a 239, de Ple ná rio, ofe re ci das à Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000, que in tro duz mo di fi ca -
ções na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, que aca ba de ser
lido, a Pre si dên cia de ter mi na a sua pu bli ca ção na ses -
são de hoje e, de acor do com o art. 360 do Re gi men to
Inter no, uma vez pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe -
de ral e dis tri bu í do em avul sos, a ma té ria po de rá ser in -
clu í da em Ordem do Dia.

Nes se sen ti do, a Pre si dên cia de ter mi na a in clu são
da ma té ria na Ordem do Dia das ses sões de li be ra ti vas
or di ná ri as dos dias 19 e 20 do cor ren te.

Na ses são do dia 19, to das as Srªs e os Srs. Se na -
do res que o de se ja rem po de rão fa zer uso da pa la vra,
por cin co mi nu tos cada um, para o en ca mi nha men to da
vo ta ção da ma té ria e po de rão en tre gar re que ri men tos de 
des ta que à Mesa.

Uma vez re ce bi dos os re que ri men tos de des ta que, 
a Pre si dên cia terá até a ses são do dia 20 para pre pa rar a 
vo ta ção. Na ses são des se dia, os Lí de res par ti dá ri os po -
de rão ori en tar suas ban ca das e pas sa re mos ao pro ces -
so de vo ta ção pro pri a men te dito.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.036 DE 2002 
Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 331, de
2002 (nº 1.564/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Sa le si -
a na Pa dre Cí ce ro, para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ju a ze i ro do Nor -
te, Esta do do Ce a rá.

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

I – Re la tó rio
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 992, de

2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons tan -
te da Por ta ria nº 356, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Sa le si a na Pa dre Cí ce -
ro para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ju a ze i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, a ou tor -

ga será con ce di da me di an te au to ri za ção do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca e for ma li za da sob a for ma de con vê -
nio, após a apro va ção do Con gres so Na ci o nal, con for me
dis pos to no art. 223, § 3º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

É a se guin te à di re ção da Fun da ção Edu -
ca ti va Sa le si a na Pa dre Cí ce ro (cf. fls. 70/71):

• Di re tor Pre si den te    — Ail té Pe re i ra de Alen car
• Di re tor Admi nis tra ti vo  –  Car los de Albu quer que San tos
• Di re tor Fi nan ce i ro — Cí ce ro Le o nar do Mar tins dos San tos

II – Aná li se
Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro

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

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

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

III – Voto
Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do

cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 331, de 2002.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002.  –  Ri -
car do San tos, Pre si den te  –  Lú cio Alcân ta ra, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

Na ci o nal:
............................................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
............................................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca rá
qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos cons -
tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti rá pa -
re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi ço, in di can -
do, para a li vre es co lha do Pre si den te da Re pú bli ca, as pre -
ten den tes que aten de rá às exi gên ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se ma ni -
fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe cu ção do 
ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re ú na as me lho -
res con di ções, ob ser va dos os se guin tes cri té ri os pre fe -
ren ci a is;

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele men -
tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal onde será
ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me nos, dois anos
e que a ma i o ria das ações ou co tas re pre sen ta ti vas do
ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro de 
co tis tas ou aci o nis tas;

 3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu ção
do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa men tos e 
ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po de
pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po de -
di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans mis são
de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem po
des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
............................................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

............................................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te le -

vi são edu ca ti va:
a) a União, 
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos Esta -

tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão, com -
pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o em pre -
en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti va 
não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no ar ti go
34 do Có di go Bra si le i ro de te le co mu ni ca ções.
............................................................................................................
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DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

............................................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re cer

lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRE SI DEN TE (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, por lap so, a emen ta
da Me di da Pro vi só ria nº 56, de 2002, item nº 13 da pa u ta
da pre sen te ses são, foi pu bli ca da no es pe lho da Ordem
do Dia in cor re ta men te. É a se guin te a emen ta cor re ta:
“dis põe so bre a in clu são dos car gos que es pe ci fi ca no
Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos, ins ti tu í do pela Lei nº
5.645, de 10 de de zem bro de 1970, al te ra as Leis nºs
10.486, de 4 de ju lho de 2002, e 5.662, de 21 de ju nho de
1971, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 8 de no vem bro de
2002 e pu bli cou no dia 11 do mes mo mês e ano, a Me di -
da Pro vi só ria nº 78, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a
doar à Re pú bli ca do Pa ra guai va ci nas e equi pa men tos
in dis pen sá ve is ao com ba te à fe bre af to sa”.

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

Ge ral do Althoff Bel lo Par ga
Jo nas Pi nhe i ro Lind berg Cury

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 Fran cis co Co e lho
Abe lar do Lu pi on José Car los Fon se ca Jr.

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 Nel son Mar que zel li

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Ri car do Fer ra ço

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: 11-11-2002;
– De sig na ção da Co mis são: 12-11-2002;
– Insta la ção da Co mis são:  13-11-2002;
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– Emen das: até 17-11-2002 (7º dia da pu bli ca ção);
– Pra zo fi nal na Co mis são: 11-11-2002 a

24-11-2002 (14º dia);
– Re mes sa do pro ces so à CD: 24-11-2002;
– Pra zo na CD: de 25-11-2002 a 08-12-2002 (15º

ao 28º dia);
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 08-12-2002;
– Pra zo no SF: de 09-12-2002 a 22-02-2003 (42º dia);
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 22-02-2003;
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,

pela CD: de 23-02 a 25-02-2003 (43º ao 45º dia);
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir

de: 26-02-2003 (46º dia);
– Pra zo fi nal no Con gres so: 12-3-2003 ** (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on tem o
pra zo pre vis to no art. 91, § º, do Re gi men to Inter no, sem 
que te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a -
ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de Lei do Se na do nº
622, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião,
que re vo ga dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des por to e dá
ou tras pro vi dên ci as. (Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei do Se na do nº 628, de 1999)

Ten do sido con si de ra das pre ju di ca das em apre -
ci a ção ter mi na ti va pela Co mis são de Edu ca ção, as ma -
té ri as vão de fi ni ti va men te ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca que re ce beu do Pre si den te do Tri -
bu nal de Con tas da União, o Avi so nº
3.1 41 -SGS-TCU/ 2002, que en ca mi nha ao Con gres -
so Na ci o nal có pia da De ci são nº 1 .454, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à
ins pe ção re a li za da pela Se cex/PA em cum pri men to
do De cre to Le gis la ti vo nº 1 3, de 2002-CN, no em -
pre en di men to ob je to do Pla no de Tra ba lho nº
26.782.0237.5730.0006, re fe ren te à ade qua ção de
tre chos ro do viá ri os no Cor re dor Ara gua ia-To can -
tins-BR-316/PA, no tre cho en tre o en tron ca men to
Km 0–San ta Ma ria e a di vi sa Pará/Ma ra nhão, (TC nº 
01 5.631 /2002-2).

* De sign ações fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.
** § 7º do art. 62 da Cons ti ru i çaõ 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 ga-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”.

O ex pe di en te lido, ane xa do ao pro ces sa do do De -
cre to Le gis la ti vo nº 13, 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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1 º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 249, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que Dis põe so bre o im pos to dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral so bre as ope ra ções
re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e
so bre pres ta ções de ser vi ços de trans -
por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de
co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as,
com a re da ção que lhe deu a Lei Com ple -
men tar nº 102, de 11 de ju lho de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 31 e 33 da Lei Com ple men tar nº 87,

de 13 de se tem bro de 1996, pas sam a vi go rar com as se -
guin tes re da ções:

“Art. 31. Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de
2000 a 2010 a União en tre ga rá men sal men te
re cur sos aos Esta dos e seus Mu ni cí pi os, obe -
de ci dos os mon tan tes, os cri té ri os, os pra zos e 
as de ma is• con di ções fi xa dos no Ane xo des ta
Lei Com ple men tar.

§ 1º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000
a 2010 e a par tir de 12 de ja ne i ro de 2011, do
mon tan te de re cur sos que cou ber a cada Esta -
do, a União en tre ga rá, di re ta men te:

................................................................................
§ 2º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000

a 2010 e a par tir de lº de ja ne i ro de 2011, os re -
cur sos do Te sou ro Na ci o nal se rão pro ve ni en -
tes:

................................................................................
§ 3º No pe río do com pre en di do en tre a

data de en tra da em vi gor des ta Lei Com ple -
men tar e 31 de de zem bro de 2010, a en tre ga
dos re cur sos a cada uni da de fe de ra da, na for -
ma e con di ções de ta lha das no Ane xo, es pe ci -
al men te no seu item 5, será sa tis fe i ta, pri me i ro, 
para efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da 
di vi da da res pec ti va uni da de, in clu si ve de sua
ad mi nis tra ção in di re ta, ven ci da e não paga ou
vin cen da no mês se guin te àque le em que for
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efe ti va da a en tre ga jun to ao Te sou ro Na ci o nal
e aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral.
O sal do re ma nes cen te, se hou ver, será cre di -
ta do em mo e da cor ren te.

§ 4º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2011 a
en tre ga dos re cur sos a cada uni da de fe de ra -
da, na for ma e con di ções de ta lha das no Ane -
xo à Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem -
bro de 1996, es pe ci al men te no seu item 9,
será sa tis fe i ta, pri me i ro, para efe i to de pa ga -
men to ou com pen sa ção da dí vi da da res pec ti -
va uni da de, in clu si ve de sua ad mi nis tra ção in -
di re ta, ven ci da e não paga ou vin cen da no
mês se guin te àque le em que for efe ti va da a
en tre ga, jun to ao Te sou ro Na ci o nal e aos de -
ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral. O sal do
re ma nes cen te, se hou ver, será cre di ta do em
mo e da cor ren te.

§ 4º-A. A par tir de 1º de ja ne i ro de 2011
vol ta a vi go rar a pos si bi li da de de, até o exer cí -
cio fi nan ce i ro de 2014, a União en tre gar men -
sal men te re cur sos aos Esta dos e seus Mu ni cí -
pi os, obe de ci dos os li mi tes, os cri té ri os, os pra -
zos e as de ma is con di ções fi xa dos no Ane xo
à Lei Com ple men tar nº 87, de 1996, com base
no pro du to da ar re ca da ção es ta du al, efe ti va -
men te re a li za da, do im pos to so bre ope ra ções
re la ti vas á cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta -
du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, no
pe río do de ju lho de 1995 a ju nho de 1996, in -
clu si ve.”

......................................................................”(NR)

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

“Art. 33. ................................................................
I – so men te da rão di re i to a cré di to as

mer ca do ri as des ti na das ao uso ou con su mo
do es ta be le ci men to, nele en tra das a par tir de
1º de ja ne i ro de 2011;

II – ..........................................................................

................................................................................
d) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2011, nas

de ma is hi pó te ses;

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

IV – .......................................................................

c) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2011, nas
de ma is hi pó te ses.” (NR)

Art. 2º O art 2º da Lei Com ple men tar nº 102, de 11
de ju lho de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 2º No pe río do com pre en di do en tre
1º de ja ne i ro de 2000 e 31 de de zem bro de
2010, o Ane xo da Lei Com ple men tar nº 87, de
1996, vi go ra rá com a re da ção do Ane xo des ta
Lei Com ple men tar, res ta be le cen do-se a re da -
ção an te ri or a par tir do pe río do de com pe tên -
cia de ja ne i ro de 2011.” (NR)

Art. 3º O ane xo da Lei Com ple men tar 102, de 11 de
ju lho de 2000, pas sa a vi go rar com a re da ção do ane xo a 
esta lei.

Art. 4º Esta Lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, com efe i tos fi nan ce i ros a par tir
de ja ne i ro de 2003.

ANEXO
(À Lei Com ple men tar nº 102/2000, 

com a re da ção da Lei Com ple men tar nº )

1. A en tre ga de re cur sos a que se re fe re o art. 31 da
Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
será re a li za da da se guin te for ma:

1.1. no exer cí cio fi nan ce i ro de 2000, a União en tre -
ga rá aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os o va lor de
R$3.864.000.000,00 (três bi lhões e oi to cen tos e ses sen -
ta e qua tro mi lhões de re a is), dis tri bu í dos con for me os
co e fi ci en tes de par ti ci pa ção pre vis tos no su bi tem 2.1;

1.1.1. do va lor to tal a ser en tre gue a cada Esta do e
aos seus Mu ni cí pi os, se rão des con ta dos os re cur sos
en tre gues re la ti vos aos pe río dos de com pe tên cia no -
vem bro de 1999 até o úl ti mo mês de cál cu lo exe cu ta do
na for ma pre vis ta no Ane xo da Lei Com ple men tar nº 87
de 1996;

1.1.1.1. a di fe ren ça po si ti va será en tre gue pela União,
em par ce las igua is, con tan do da pri me i ra dis tri bu i ção até
de zem bro de 2000, não po den do re sul tar em de sem bol so
glo bal su pe ri or ao va lor dis pos to no su bi tem 1.1;

1.1.1.2. no caso de de sem bol so glo bal su pe ri or ao
pre vis to no su bi tem 1.1, a di fe ren ça po si ti va re ma nes cen -
te será en tre gue a par tir de ja ne i ro de 2001;

1.1.1.3. a di fe ren ça ne ga ti va será de du zi da to tal -
men te dos va lo res a se rem en tre gues a par tir de ja ne i ro
de 2001;

1.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2001 a 2010, a
União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os o
va lor de R$3.148.000.000,00 (três bi lhões e cen to e qua -
ren ta e oito mi lhões de re a is) em cada um dos exer cí ci os, 
atu a li za do pelo Índi ce Ge ral de Pre ços, con ce i to Dis po -
ni bi li da de Inter na, IGP-DI da Fun da ção Ge tú lio Var gas,
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ou na sua au sên cia, por ou tro ín di ce de pre ços de ca rá -
ter na ci o nal que o subs ti tua, da se guin te for ma: (NR)

1.2.1. em 2001, pela va ri a ção mé dia do ín di ce de
2000, re la ti va men te a 1999;

1.2.2. a par tir de 2002, pela va ri a ção mé dia do ín di -
ce até 31 de de zem bro do ano ime di a ta men te an te ri or,
re la ti va men te a 1999; (NR)

1.2.3. a en tre ga men sal de re cur sos aos Esta dos e
aos seus Mu ni cí pi os será equi va len te a um doze avos
dos va lo res re fe ri dos no su bi tem 1.2, atu a li za dos na for -
ma nele pre vis ta;

1.3. os re cur sos se rão en tre gues aos Esta dos e
aos seus res pec ti vos Mu ni cí pi os no úl ti mo dia útil de
cada mês;

1.4. a en tre ga de va lo res aos Esta dos e aos seus
Mu ni cí pi os sub me te-se ao dis pos to nos arts. 5º e 6º des -
ta Lei Com ple men tar.

2. Dos re cur sos de que tra ta o item 1, a par ce la per -
ten cen te a cada Esta do, in clu í das as par ce las de seus
Mu ni cí pi os, será:

2.1. no exer cí cio de 2000, pro por ci o nal ao co e fi ci -
en te in di vi du al de par ti ci pa ção de:

2.2. no exer cí cio de 2001, pro por ci o nal ao co e fi ci -
en te re sul tan te do so ma tó rio:

2.2.1. do va lor das ex por ta ções de que tra ta o in ci so 
II do art. 32 da Lei Com ple men tar nº 87, de 1996, que
será apu ra do pela Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or do
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or Se cex, con si de ran do o va lor das res pec ti vas ex -
por ta ções de pro du tos pri má ri os e in dus tri a li za dos
semi-ela bo ra dos, no pe río do de no vem bro de 1999 a ou -
tu bro de 2000, ou em ou tro pe río do que dis pu ser o Con -
se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria — CONFAZ, sub -
me ti das à in ci dên cia do ICMS em 31 de ju lho de 1996, e

com base nas ori gens in di ca das nas res pec ti vas gui as
de ex por ta ção ou ou tros do cu men tos que iden ti fi quem o
Esta do ex por ta dor;

2.2.1.1. o va lor será con ver ti do em mo e da na ci o nal
para o res pec ti vo mês das ex por ta ções, uti li zan do-se a
mé dia pon de ra da das co ta ções ofi ci a is diá ri as do Ban co 
Cen tral do Bra sil para a mo e da ame ri ca na, va lor de com -
pra, do mes mo mês a que se re fe rem às ex por ta ções;

2.2.2. do va lor dos cré di tos a que se re fe re o § 5º do 
art. 20 da Lei Com ple men tar nº 87, de 1996, re la ti vos a
1999 ou 2000, ou, ain da, em ou tro pe río do e for ma que
dis pu ser o Con faz, com vis tas a per mi tir a ade qua ção
dos Esta dos ao dis pos to no su bi tem 2.2.2.1;

2.2.2.1. o va lor in te gra rá o co e fi ci en te in di vi du al de
par ti ci pa ção para os Esta dos que dis pu se rem de cam po
es pe cí fi co na Guia de Infor ma ção e Apu ra ção do ICMS,
de modo a iden ti fi car o res pec ti vo cré di to;

2.2.3. do va lor da re du ção adi ci o nal de vin te por
cen to no ICMS das sa í das para ou tros Esta dos dos bens 
de ca pi tal de que tra ta o Con vê nio 52/91, de 26 de se tem -
bro de 1991, re la ti vos a 1999 ou a 2000, ou, ain da, em ou -
tro pe río do e for ma que dis pu ser o Con faz;

2.2.4. caso o Con faz de li be re para pe río do in fe ri or
a doze me ses, re la ti va men te a qual quer um dos su bi tens 
2.2.1, 2.2.2 ou 2.2.3, os va lo res se rão ex tra po la dos li ne ar -
men te para doze me ses;

2.2.5. na hi pó te se de os pe río dos a que se re fe rem
os su bi tens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 não se rem uni for mes, os
va lo res se rão con ver ti dos a pre ços de um mes mo pe río -
do de re fe rên cia, uti li zan do-se o ín di ce de que tra ta o su -
bi tem 1.2;

2.2.6. o va lor pre vis to no su bi tem 2.2.1 de ve rá ser
for ne ci do ao CQNFAZ até 5 de de zem bro de 2000 e os
pre vis tos nos su bi tens 2.2.2 e 2.2.3 só se rão con si de ra -
dos se o Esta do pres tá-los ao Con faz, até esta mes ma
data;

2.3. no exer cí cio de 2002, pro por ci o nal ao co e fi ci -
en te re sul tan te do so ma tó rio:

2.3.1. do va lor das ex por ta ções de que tra ta o in ci so 
II do art. 32 da Lei Com ple men tar nº 87, de 1996, que
será apu ra do pela Se cex, con si de ran do o va lor das res -
pec ti vas ex por ta ções de pro du tos pri má ri os e in dus tri a li -
za dos semi-ela bo ra dos, no pe río do de no vem bro de
2000 a ou tu bro de 2001, ou em ou tro pe río do que dis pu -
ser o Con faz, sub me ti das à in ci dên cia do ICMS em 31 de 
ju lho de 1996, e com base nas ori gens in di ca das nas res -
pec ti vas gui as de ex por ta ção ou ou tros do cu men tos que
iden ti fi quem o Esta do ex por ta dor;

2.3.1.1. o va lor será con ver ti do em mo e da na ci o nal
para o res pec ti vo mês das ex por ta ções, uti li zan do-se a
mé dia pon de ra da das co ta ções ofi ci a is diá ri as do Ban co 
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Cen tral do Bra sil para a mo e da ame ri ca na, va lor de com -
pra, do mes mo mês a que se re fe rem às ex por ta ções;

2.3.2. do va lor dos cré di tos a que se re fe re o § 5º do 
art. 20 da Lei Com ple men tar nº 87, de 1996, no pe río do
de no vem bro de 2000 a ou tu bro de 2001, ou, ain da, em
ou tro pe río do e for ma que dis pu ser o Con faz;

2.3.2.1. o va lor in te gra rá o co e fi ci en te in di vi du al de
par ti ci pa ção ape nas para os Esta dos que dis pu se rem
de cam po es pe cí fi co na Guia de Infor ma ção e Apu ra ção 
do ICMS, de modo a iden ti fi car o res pec ti vo cré di to;

2.3.3. do va lor da re du ção adi ci o nal de vin te por
cen to no ICMS das sa í das para ou tros Esta dos dos bens 
de ca pi tal de que tra ta o Con vê nio 52/91, de 26 de se tem -
bro de 1991, no pe río do de no vem bro de 2000 a ou tu bro
de 2001, ou, ain da, em ou tro pe río do e for ma que dis pu -
ser o Con faz;

2.3.4. caso o Con faz de li be re para pe río do in fe ri or
a doze me ses, re la ti va men te a qual quer um dos su bi tens 
2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3, os va lo res se rão ex tra po la dos li ne -
armcnte para doze me ses;

2.3.5. na hi pó te se de os pe río dos a que se re fe rem
os su bi tens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 não se rem uni for mes, os
va lo res se rão con ver ti dos a pre ços de um mes mo pe río -
do de re fe rên cia, uti li zan do-se o ín di ce de que tra ta o su -
bi tem 1.2;

2.3.6. o va lor pre vis to no su bi tem 2.3.1 de ve rá ser
for ne ci do ao Con faz até 5 de de zem bro de 2001, e os
pre vis tos nos su bi tens 2.3.2 e 2.3.3 só se rão con si de ra -
dos se o Esta do pres tá-los ao Con faz, até esta mes ma
data.

3. O Con faz cal cu la rá os co e fi ci en tes in di vi du a is
de par ti ci pa ção dos Esta dos para apli ca ção em 2001 e
2002 com base na apu ra ção pre vis ta nos su bi tens 2.2 e
2.3, que, após apro va ção por de ci são unâ ni me, se rão
pu bli ca dos e ofi ci a li za dos à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci -
o nal do Mi nis té rio da Fa zen da até 30 de de zem bro, res -
pec ti va men te, de 2000 e 2001;

3.1. na hi pó te se de o Con faz não apro var os co e fi -
ci en tes a vi go rar no exer cí cio de 2001, pre va le ce rão
aque les es ta be le ci dos no su bi tem 2.1;

3.2. na hi pó te se de o Con faz não apro var os co e fi -
ci en tes a vi go rar no exer cí cio de 2002, pre va le ce rão
aque les vi gen tes em 2001;

3.3. os le van ta men tos ne ces sá ri os para a apu ra -
ção dos va lo res da par ce la das ex por ta ções re fe ri das
nos su bi tens 2.2 e 2.3 se rão ob je to de pro to co lo ce le bra -
do en tre o Con faz e a Se cex, e aque les ne ces sá ri os para 
a apu ra ção dos de ma is va lo res de que tra tam os su bi -
tens 2.2 e 2.3 se rão re a li za dos pelo Con faz.

3.4. a par tir do exer cí cio de 2003, in clu si ve, se rão
uti li za dos os co e fi ci en tes ado ta dos no exer cí cio de 2002. 
(AC)

4. Ca be rá ao Mi nis té rio da Fa zen da apu rar o mon -
tan te men sal a ser en tre gue aos Esta dos e aos seus Mu -
ni cí pi os;

4.1. o Mi nis té rio da Fa zen da pu bli ca rá no Diá rio
Ofi ci al da União, até cin co dias úte is an tes da data pre -
vis ta para a efe ti va en tre ga dos re cur sos, o re sul ta do do
cál cu lo do mon tan te a ser en tre gue aos Esta dos e aos
seus Mu ni cí pi os, o qual, jun ta men te com o de ta lha men to 
da me mó ria de cál cu lo, será re me ti do, no mes mo pra zo,
ao Tri bu nal de Con tas da União;

4.2. do mon tan te dos re cur sos que cabe a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te ao pró prio Esta -
do, se ten ta e cin co por cen to, e aos seus Mu ni cí pi os, vin -
te e cin co por cen to, dis tri bu í dos se gun do os mes mos
cri té ri os de ra te io apli ca dos às par ce las de re ce i ta que
lhes ca bem do ICMS;

4.3. an tes do iní cio de cada exer cí cio fi nan ce i ro, o
Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os co e fi ci -
en tes de par ti ci pa ção dos res pec ti vos Mu ni cí pi os no ra -
te io da par ce la do ICMS a se rem apli ca dos no cor res -
pon den te exer cí cio, ob ser va do o se guin te:

4.3.1. o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en tes
acar re ta rá a sus pen são da trans fe rên cia dos re cur sos
ao Esta do e aos res pec ti vos Mu ni cí pi os até que seja re -
gu la ri za da a en tre ga das in for ma ções;

4.3.1.1. os re cur sos em atra so e os do mês em que
ocor rer o for ne ci men to das in for ma ções se rão en tre -
gues no úl ti mo dia útil do mês se guin te à re gu la ri za ção,
se esta ocor rer após o dé ci mo quin to dia. Caso con trá rio,
a en tre ga dos re cur sos ocor re rá no úl ti mo dia útil do pró -
prio mês da re gu la ri za ção.

5. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta do
e a cada Mu ni cí pio ob ser va rá o dis pos to nes te item;

5.1. o Mi nis té rio da Fa zen da in for ma rá, até cin co
dias úte is an tes da data pre vis ta para a efe ti va en tre ga
de re cur sos, o res pec ti vo mon tan te da dí vi da da ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta da uni da de fe de ra da, apu ra do de
acor do com o de fi ni do nos su bi tens 5.2 e 5.3, que será
de du zi do do va lor a ser en tre gue à res pec ti va uni da de
em uma das duas for mas pre vis tas no su bi tem 5.4;

5.2. para efe i to de en tre ga dos re cur sos à uni da de
fe de ra da e por uma das duas for mas pre vis tas no su bi -
tem 5.4 se rão obri ga to ri a men te con si de ra dos, pela or -
dem e até o mon tan te to tal da en tre ga apu ra da no res -
pec ti vo pe río do, os va lo res das se guin tes dí vi das:

5.2.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela
uni da de fe de ra da ven ci das e não pa gas, com pu ta das
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pri me i ro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad mi -
nis tra ção in di re ta;

5.2.2. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela
uni da de fe de ra da vin cen das no mês se guin te àque le em 
que se rão en tre gues os re cur sos, com pu ta das pri me i ro
as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da ad mi nis tra ção
in di re ta;

5.2.3. con tra í das pela uni da de fe de ra da com ga -
ran tia da União, in clu si ve dí vi da ex ter na, pri me i ro as ven -
ci das e não pa gas e, de po is, as vin cen das no mês se -
guin te àque le em que se rão en tre gues os re cur sos, sem -
pre com pu ta das ini ci al men te as da ad mi nis tra ção di re ta
e pos te ri or men te as da ad mi nis tra ção in di re ta;

5.2.4. con tra í das pela uni da de fe de ra da jun to aos
de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral, di re ta e in di re ta,
pri me i ro as ven ci das e não pa gas e, de po is, as vin cen -
das no mês se guin te àque le em que se rão en tre gues os
re cur sos, sem pre com pu ta das ini ci al men te as da ad mi -
nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as da ad mi nis tra ção in -
di re ta;

5.3. para efe i to do dis pos to no su bi tem 5.2.4, ato do 
Po der Exe cu ti vo Fe de ral po de rá au to ri zar:

5.3.1. a in clu são, como mais uma op ção para efe -
i to da en tre ga dos re cur sos, e na or dem que de ter mi -
nar, do va lor cor res pon den te a tí tu lo da res pec ti va uni -
da de fe de ra da na car te i ra da União, in clu si ve en tes de 
sua ad mi nis tra ção in di re ta, pri me i ro re la ti va men te aos
va lo res ven ci dos e não pa gos e, de po is, aos vin cen -
dos no mês se guin te àque le em que se rão en tre gues
os re cur sos;

5.3.2. a sus pen são tem po rá ria da de du ção de dí vi -
da com pre en di da pelo dis po si ti vo, quan do não es ti ve -
rem dis po ní ve is, no pra zo de vi do, as ne ces sá ri as in for -
ma ções;

5.4. os re cur sos a se rem en tre gues men sal men -
te à uni da de fe de ra da, equi va len tes ao mon tan te das
dí vi das apu ra do na for ma do su bi tem 5.2, e do an te ri -
or, se rão sa tis fe i tos pela União por uma das se guin tes 
for mas:

5.4.1. en tre ga de obri ga ções do Te sou ro Na ci o nal,
de sé rie es pe ci al, ina li e ná ve is, com ven ci men to não in fe -
ri or a dez anos, re mu ne ra dos por taxa igual ao cus to mé -
dio das dí vi das da res pec ti va uni da de fe de ra da jun to ao
Te sou ro Na ci o nal, com po der li be ra tó rio para pa ga men -
to das re fe ri das dí vi das; ou

5.4.2. cor res pon den te com pen sa ção;
5.5. os re cur sos a se rem en tre gues men sal men te

à uni da de fe de ra da equi va len tes à di fe ren ça po si ti va en -
tre o va lor to tal que lhe cabe e o va lor da dí vi da apu ra da
nos ter mos dos su bi tens 5.2 e 5.3, e li qui da da na for ma

do su bi tem an te ri or, se rão sa tis fe i tos por meio de cré di to, 
em mo e da cor ren te, à con ta ban cá ria do be ne fi ciá rio.

6. Os pa râ me tros uti li za dos no cál cu lo da en tre ga
dos re cur sos a cada Esta do de que tra ta este Ane xo se -
rão con si de ra dos, no que cou ber, para efe i to da re ne go -
ci a ção ou do re fi nan ci a men to de di vi das jun to ao Te sou -
ro Na ci o nal.

7. As re fe rên ci as des te Ane xo fe i tas aos Esta dos
en ten dem-se tam bém fe i tas ao Dis tri to Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

A edi ção da Lei Com ple men tar nº 102, de 11 de ju -
lho de 2000, de veu-se, fun da men tal men te, à ne ces si da -
de de es ta be le ci men to de cri té rio ob je ti vo de com pen sa -
ção pela que da de re ce i ta do ICMS dos Esta dos em face 
da Lei Kan dir, vi a bi li zan do o pla ne ja men to pú bli co e mi -
ni mi zan do os efe i tos fi nan ce i ros ne ga ti vos que a Lei
Com ple men tar 87/1996 im pin gi ra a al guns Esta dos.

Den tre ou tras me di das pro pos tas a par tir da Men -
sa gem Pre si den ci al nº 386, de 24 de mar ço de 2000, que 
ori gi nou o PLP 114/2000, na Câ ma ra, e PLC 22/2000, no
Se na do Fe de ral, des ta ca-se a cri a ção de um fun do or ça -
men tá rio em subs ti tu i çâo pro vi só ria ao se gu ro-re ce i ta,
que en con tra ra sé ri os pro ble mas de ope ra ci o na li da de.

Des tar te, a fi xa ção do exer cí cio de 2002 como o
que en cer ra ria a com pen sa ção, me di an te o cri té rio ob je -
ti vo de co e fi ci en tes pre de ter mi na dos para os en tes fe de -
ra dos, de veu-se a uma agen da, frus tra da, que in di ca va a
apro va ção de uma re for ma tri bu tá ria, com re de fi ni ção de
um pac to fe de ra ti vo que as se gu ras se me lhor dis tri bu i ção
de com pe tên ci as en tre os di ver sos en tes da fe de ra ção,
ten do como nor te a re du ção da car ga tri bu tá ria so bre a
pro du ção e au men to de com pe ti ti vi da de dos pro du tos
na ci o na is, com vis tas ao in cre men to das ex por ta ções,
con for me cons tou ex pres sa men te do Ane xo à Expo si -
ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº 58/MP/MF/MDIC, de 15 
de mar ço de 2000, item 3.

Frus tra da a ex pec ta ti va de uma am pla re for ma tri -
bu tá ria, é mis ter que se es ten da à com pen sa ção dos es -
ta dos ex por ta do res, sob pena de fi ca rem com pro me ti -
das às fri tu ras ad mi nis tra ções es ta du a is com a que da
subs tan ci al de re cur sos.

É im por tan te ob ser var a di ver si da de de si tu a ções
dos es ta dos da fe de ra ção. Alguns têm como im por tan -
te fon te de re cur sos o ICMS, com pe que na par ti ci pa -
ção do FPE, en quan to que em ou tros nota-se exa ta -
men te o con trá rio. Aque les, por tan to, não po dem pres -
cin dir da ar re ca da ção tri bu tá ria de cor ren te do ICMS,
con for me se ve ri fi ca no qua dro com pa ra ti vo aba i xo,
de ven do ser res sal ta do que a per da de re ce i ta ocor re
para to dos os es ta dos.
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O com pa ra ti vo dos co e fi ci en tes de com pen sa ção 
de ICMS da Lei Kan dir e do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos in di cam que as uni da des da fe de ra ção mais
afe ta das pela per da de re ce i ta a par tir de 10-1-2003 se -
rão: DF, ES, MG, PR, RJ, SC, e SP.

Há, ain da, per das con si de rá ve is de re ce i ta nos se -
guin tes es ta dos, ain da que o co e fi ci en te do FPE seja su -
pe ri or ao co e fi ci en te da com pen sa ção do ICMS: AM, BA, 
GO, MT, MS, e PA.

Entre tan to, sen do im pen sá vel, na atu al qua dra de
ins ta bi li da de eco nô mi ca, a eli mi na ção do in cen ti vo às
ex por ta ções, tor na-se ne ces sá rio que se pror ro gue a vi -
gên cia do me ca nis mo de com pen sa ção.

O pre sen te pro je to ob je ti va, por tan to, es ten der o
pra zo de vi gên cia da com pen sa ção ob je ti va por dois
man da tos. Esta sis te má ti ca po de rá ser al te ra da a par tir
da efe ti va im ple men ta ção de uma am pla re for ma tri bu tá -
ria, re cla ma da pela Na ção.

Sala das Ses sões, 12 de no vem bro de 2002. –-
Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 87 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri -
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên -
ci as. (Lei Kan dir)

............................................................................................................
Art. 31. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2.002, in clu si -

ve, a União en tre ga rá men sal men te re cur sos aos Esta -
dos e seus Mu ni cí pi os, obe de ci dos os li mi tes, os cri té ri -

os, os pra zos e as de ma is con di ções fi xa dos no Ane xo
des ta Lei Com ple men tar, com base no pro du to da ar re -
ca da ção es ta du al efe ti va men te re a li za da do im pos to so -
bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e
so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du al 
e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção no pe río do ju lho de
1995 a ju nho de 1996, in clu si ve.

§ 1º Do mon tan te de re cur sos que cou ber a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te:

I – se ten ta e cin co por cen to ao pró prio Esta do; e
II – vin te e cin co por cen to aos res pec ti vos Mu ni cí -

pi os, de acor do com os cri té ri os pre vis tos no pa rá gra fo
úni co do art. 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º Para aten der ao dis pos to no ca put, os re cur -
sos do Te sou ro Na ci o nal se rão pro ve ni en tes:

I – da emis são de tí tu los de sua res pon sa bi li da de,
fi can do au to ri za da, des de já, a in clu são nas leis or ça -
men tá ri as anu a is de es ti ma ti va de re ce i ta de cor ren te des -
sas emis sões, bem como de do ta ção até os mon tan tes
anu a is pre vis tos no Ane xo, não se apli can do nes te caso,
des de que aten di das as con di ções e os li mi tes glo ba is fi -
xa dos pelo Se na do Fe de ral, qua is quer res tri ções ao
acrés ci mo que acar re ta rá no en di vi da men to da União;

II – de ou tras fon tes de re cur sos.
§ 3º A en tre ga dos re cur sos a cada Uni da de Fe de -

ra da, na for ma e con di ções de ta lha das no Ane xo, es pe -
ci al men te no seu item 9, será sa tis fe i ta, pri me i ro, para
efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da dí vi da da res -
pec ti va Uni da de, in clu si ve de sua ad mi nis tra ção in di re ta,
ven ci da e não paga ou vin cen da no mês se guin te àque le 
em que for efe ti va da a en tre ga, jun to ao Te sou ro Na ci o -
nal e aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral. O sal -
do re ma nes cen te, se hou ver, será cre di ta do em mo e da
cor ren te.

§ 4º O pra zo de fi ni do no ca put po de rá ser es ten di -
do até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2006, in clu si ve, nas si tu -
a ções ex cep ci o na is pre vis tas no su bi tem 2.1. do Ane xo.

§ 5º Para efe i to da apu ra ção de que tra ta o art. 4º
da Lei Com ple men tar nº 65, de 15 de abril de 1991, será
con si de ra do o va lor das res pec ti vas ex por ta ções de pro -
du tos in dus tri a li za dos, in clu si ve de semi-ela bo ra dos,
não sub me ti das a in ci dên cia do im pos to so bre ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres -
ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu -
ni ci pal e de co mu ni ca ção em 31 de ju lho de 1996.
............................................................................................................

Art. 33. Na apli ca ção do art. 20 ob ser var-se-á o se -
guin te:

I – so men te da rão di re i to de cré di to as mer ca do ri as 
des ti na das ao uso ou con su mo do es ta be le ci men to,
nele en tra das a par tir de 1º de ja ne i ro de 1998;
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II – a ener gia elé tri ca usa da ou con su mi da no es ta -
be le ci men to dará di re i to de cré di to a par tir da data da en -
tra da des ta Lei Com ple men tar em vi gor;

III – so men te da rão di re i to de cré di to as mer ca do ri -
as des ti na das ao ati vo per ma nen te do es ta be le ci men to,
nele en tra das a par tir da data da en tra da des ta Lei Com -
ple men tar em vi gor.
............................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 102, 
DE 11 DE JULHO DE 2000

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple -
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que “dis põe so bre o im pos to dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri -
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên -
ci as”.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei
Com ple men tar

Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro
de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

...............................................................................”
“Art. 20 ..................................................................
...............................................................................”
“§ 5º Para efe i to do dis pos to no ca put

des te ar ti go, re la ti va men te aos cré di tos de cor -
ren tes de en tra da de mer ca do ri as no es ta be le -
ci men to des ti na das ao ati vo per ma nen te, de -
ve rá ser ob ser va do:” (NR)

“I — a apro pri a ção será fe i ta à ra zão de
um qua ren ta e oito avos por mês, de ven do a
pri me i ra fra ção ser apro pri a da no mês em que 
ocor rer a en tra da no es ta be le ci men to;” (AC)

“II — em cada pe río do de apu ra ção do
im pos to, não será ad mi ti do o cre di ta men to de
que tra ta o in ci so I, em re la ção à pro por ção
das ope ra ções de sa í das ou pres ta ções isen -
tas ou não tri bu ta das so bre o to tal das ope ra -
ções de sa í das ou pres ta ções efe tu a das no
mes mo pe río do;” (AC)

“III — para apli ca ção do dis pos to nos in -
ci sos I e II, o mon tan te do cré di to a ser apro pri -
a do será o ob ti do mul ti pli can do-se o va lor to tal
do res pec ti vo cré di to pelo fa tor igual a um qua -
ren ta e oito avos da re la ção en tre o va lor das
ope ra ções de sa í das e pres ta ções tri bu ta das e 

o to tal das ope ra ções de sa í das e pres ta ções
do pe río do, equi pa ran do-se às tri bu ta das, para 
fins des te in ci so, as sa í das e pres ta ções com
des ti no ao ex te ri or;” (AC)

“IV — o quo ci en te de um qua ren ta e oito
avos será pro por ci o nal men te au men ta do ou di -
mi nu í do, pro rata die, caso o pe río do de apu ra -
ção seja su pe ri or ou in fe ri or a um mês;” (AC)

“V — na hi pó te se de ali e na ção dos bens
do ati vo per ma nen te, an tes de de cor ri do o pra -
zo de qua tro anos con ta do da data de sua
aqui si ção, não será ad mi ti do, a par tir da data
da ali e na ção, o cre di ta men to de que tra ta este
pa rá gra fo em re la ção à fra ção que cor res pon -
de ria ao res tan te do qua driê nio;” (AC)

“VI — se rão ob je to de ou tro lan ça men to,
além do lan ça men to em con jun to com os de -
ma is cré di tos, para efe i to da com pen sa ção
pre vis ta nes te ar ti go e no art. 19, em li vro pró -
prio ou de ou tra for ma que a le gis la ção de ter -
mi nar, para apli ca ção do dis pos to nos in ci sos I 
a V des te pa rá gra fo; e” (AC)

“VII — ao fi nal do qua dra gé si mo oi ta vo
mês con ta do da data da en tra da do bem no
es ta be le ci men to, o sal do re ma nes cen te do
cré di to será can ce la do.” (AC)

“.............................................................................”
“Art. 31. Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de

2000, 2001 e 2002 a União en tre ga rá men sal -
men te re cur sos aos Esta dos e seus Mu ni cí pi -
os, obe de ci dos os mon tan tes, os cri té ri os, os
pra zos e as de ma is con di ções fi xa dos no Ane -
xo des ta Lei Com ple men tar.” (NR)

“§ 1º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000,
2001 e 2002 e a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003,
do mon tan te de re cur sos que cou ber a cada
Esta do, a União en tre ga rá, di re ta men te:” (NR)

“.............................................................................”
“§ 2º Nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2000, 

2001 e 2002 e a par tir de 1º de ja ne i ro de
2003, os re cur sos do Te sou ro Na ci o nal se rão
pro ve ni en tes:” (NR)

“.............................................................................”
“§ 3º No pe río do com pre en di do en tre a

data de en tra da em vi gor des ta Lei Com ple -
men tar e 31 de de zem bro de 2002, a en tre ga
dos re cur sos a cada uni da de fe de ra da, na for -
ma e con di ções de ta lha das no Ane xo, es pe ci -
al men te no seu item 5, será sa tis fe i ta, pri me i ro, 
para efe i to de pa ga men to ou com pen sa ção da 
dí vi da da res pec ti va uni da de, in clu si ve de sua
ad mi nis tra ção in di re ta, ven ci da e não paga ou
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vin cen da no mês se guin te àque le em que for
efe ti va da a en tre ga jun to ao Te sou ro Na ci o nal
e aos de ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral.
O sal do re ma nes cen te, se hou ver, será cre di -
ta do em mo e da cor ren te.” (NR)

“§ 4º A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003 a
en tre ga dos re cur sos a cada uni da de fe de ra -
da, na for ma e con di ções de ta lha das no Ane -
xo à Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem -
bro de 1996, es pe ci al men te no seu item 9,
será sa tis fe i ta, pri me i ro, para efe i to de pa ga -
men to ou com pen sa ção da dí vi da da res pec ti -
va uni da de, in clu si ve de sua ad mi nis tra ção in -
di re ta, ven ci da e não paga ou vin cen da no
mês se guin te àque le em que for efe ti va da a
èntre ga, jun to ao Te sou ro Na ci o nal e aos de -
ma is en tes da ad mi nis tra ção fe de ral. O sal do
re ma nes cen te, se hou ver, será cre di ta do em
mo e da cor ren te.” (NR)

“§ 4º-A. A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003
vol ta a vi go rar a pos si bi li da de de, até o exer cí cio
fi nan ce i ro de 2006, a União en tre gar men sal -
men te re cur sos aos Esta dos e seus Mu ni cí pi os,
obe de ci dos os li mi tes, os cri té ri os, os pra zos e
as de ma is con di ções fi xa dos no Ane xo à Lei
Com ple men tar nº 87, de 1996, com base no pro -
du to da ar re ca da ção es ta du al, efe ti va men te re a -
li za da, do im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à
cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter -
mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, no pe río do ju lho
de 1995 a ju nho de 1996, in clu si ve.” (AC)

“§ 5º Para efe i to da apu ra ção de que tra -
ta o art. 4º da Lei Com ple men tar nº 65, de 15
de abril de 1991, será con si de ra do o va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a -
li za dos, in clu si ve de semi-ela bo ra dos, não
sub me ti das à in ci dên cia do im pos to so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri -
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por -
te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni -
ca ção, 31 de ju lho de 1996.” (NR)

“Art. 33. .................................................................
...............................................................................”
“II — so men te dará di re i to a cré di to a en -

tra da de ener gia elé tri ca no es ta be le ci men to:”
(NR)

“a) quan do for ob je to de ope ra ção de
sa í da de ener gia elé tri ca;” (AC)

“b) quan do con su mi da no pro ces so de
in dus tri a li za ção;” (AC)

“c) quan do seu con su mo re sul tar em
ope ra ção de sa í da ou pres ta ção para o ex te ri -
or, na pro por ção des tas so bre as sa í das ou
pres ta ções to ta is; e” (AC)

“d) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, nas
de ma is hi pó te ses;” (AC)

“.............................................................................”
“IV — so men te dará di re i to a cré di to o re -

ce bi men to de ser vi ços de co mu ni ca ção uti li za -
dos pelo es ta be le ci men to:” (AC)

“a) ao qual te nham sido pres ta dos na
exe cu ção de ser vi ços da mes ma na tu re za;”
(AC)

“b) quan do sua uti li za ção re sul tar em
ope ra ção de sa í da ou pres ta ção para o ex te ri -
or, na pro por ção des ta so bre as sa í das ou
pres ta ções to ta is; e” (AC)

“c) a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, nas
de ma is hi pó te ses.” (AC)

Art. 2º No pe río do com pre en di do en tre 1º de ja ne -
i ro de 2000 e 31 de de zem bro de 2002, o Ane xo da Lei
Com ple men tar nº 87, de 1996, vi go ra rá com a re da ção
do Ane xo des ta Lei Com ple men tar, res ta be le cen do-se
a re da ção an te ri or a par tir do pe río do de com pe tên cia
de ja ne i ro de 2003.

ANE XO
(à Lei Com ple men tar nº 102, de 11 de ju lho de 2000)

............................................................................................................
1.2. nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2001 e de 2002, a 

União en tre ga rá aos Esta dos e aos seus Mu ni cí pi os o
va lor de R$ 3.148.000.000,00 (três bi lhões e cen to e qua -
ren ta e oito mi lhões de re a is) em cada um dos exer cí ci os, 
atu a li za do pelo Índi ce Ge ral de Pre ços, con ce i to Dis po -
ni bi li da de Inter na, IGP-DI da Fun da ção Ge tú lio Var gas,
ou na sua au sên cia, por ou tro ín di ce de pre ços de ca rá -
ter na ci o nal que o subs ti tua, da se guin te for ma:

1.2.1. .......................................................................................
1.2.2 em 2002, pela va ri a ção mé dia do ín di ce de

2001, re la ti va men te a 1999;
1.2.3. ......................................................................................
.................................................................................................
3. O Con faz cal cu la rá os co e fi ci en tes in di vi du a is

de par ti ci pa ção dos Esta dos para apli ca ção em 2001 e
2002 com base na apu ra ção pre vis ta nos su bi tens 2.2 e
2.3, que, após apro va ção por de ci são unâ ni me, se rão
pu bli ca dos e ofi ci a li za dos à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci -
o nal do Mi nis té rio da Fa zen da até 30 de de zem bro, res -
pec ti va men te, de 2000 e 2001;
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3.1. na hi pó te se de o Con faz não apro var os co e fi -
ci en tes a vi go rar no exer cí cio de 2001, pre va le ce rão
aque les es ta be le ci dos no su bi tem 2.1;

3.2. na hi pó te se de o Con faz não apro var os co e fi -
ci en tes a vi go rar no exer cí cio de 2002, pre va le ce rão
aque les vi gen tes em 2001;

3.3.os le van ta men tos ne ces sá ri os para a apu ra -
ção dos va lo res da par ce la das ex por ta ções re fe ri das
nos su bi tens 2.2 e 2.3 se rão ob je to de pro to co lo ce le bra -
do en tre o Con faz e a Se cex, e aque les ne ces sá ri os para 
a apu ra ção dos de ma is va lo res de que tra tam os su bi -
tens 2.2 e 2.3 se rão re a li za dos pelo Con faz.
............................................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 40, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º

 do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 40, de 2002, que abre cré di to ex tra -
or di ná rio, no va lor de R$326.075.000,00 (tre zen -
tos e vin te e seis mi lhões e se ten ta e cin co mil
re a is), em fa vor do Mi nis té rio de Mi nas e Ener -
gia, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re -
la tor: De pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho (PT – SP).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre si -
dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
emen das pe ran te a Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção;

– A me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ -
ma ra dos De pu ta dos no dia 02 de ju lho pas sa -
do, ten do sido apro va da, na que la Casa, no úl ti -
mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias para
tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal
es go tou-se no dia 29 de agos to pas sa do, e o
pra zo de 60 dias de vi gên cia, no dia 13 de se -

tem bro, ten do sido pror ro ga do por Ato do Pre -
si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal, da ta -
do de 12 de se tem bro pas sa do; e

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia
07, pas san do a so bres tar to das as de ma is de -
li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa, até que se
ul ti me a sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá, em
apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, o ilus tre De pu ta -
do Pro fes sor Lu i zi nho (PT – SP), pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o pa re cer, pas sa-se à dis cus são da me -
di da pro vi só ria, em tur no úni co. (Pa u sa)

Não há ora do res ins cri tos.
De cla ro en cer ra da a dis cus são.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria ape nas de co mu ni car à Casa que o Se na dor
Ro me ro Jucá exer ce rá a Li de ran ça na vo ta ção das me -
di das pro vi só ri as.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -

ção a me di da pro vi só ria apro va da pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Para
en ca mi nhar.) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no
en ca mi nha o voto “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais ora do res que de se jem en ca mi nhar a ma té -
ria, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a me di da apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e Srs. 
Se na do res, pro mul go, nes te ins tan te, a Lei nº 10.542, de
12 de no vem bro de 2002, que “abre cré di to ex tra or di ná rio 
no va lor de R$326.075.000,00 (tre zen tos e vin te e seis
mi lhões e se ten ta e cin co mil re a is) em fa vor do Mi nis té -
rio de Mi nas e Ener gia para os fins que es pe ci fi ca”.

De ter mi no, em con se qüên cia, a sua pu bli ca ção no
Diá rio Ofi ci al da União de ama nhã.

É a se guin te a lei pro mul ga da:

LEI Nº 10.542, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor 
de R$326.075.000,00, em fa vor do Mi nis -
té rio de Mi nas e Ener gia, para os fins que 
es pe ci fi ca.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 40, de 2002, que o Con gres -
so Na ci o nal apro vou, e eu, Ra mez Te bet, Pre si den te

da Mesa do Con gres so Na ci o nal, para os efe i tos do
dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re -
da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
2001, pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no va lor de 
R$326.075.000,00 (tre zen tos e vin te e seis mi lhões, se -
ten ta e cin co mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio de Mi nas e 
Ener gia, 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 são ori un dos da anu la ção par ci al da Re -
ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II
des ta lei.

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

Con gres so Na ci o nal, 12 de no vem bro de 2002, 181º
da Inde pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Se na dor Ra -
mez Te bet, Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 41, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º 

do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 41, de 2002, que al te ra a Lei nº
10.147, de 21 de de zem bro de 2000, que dis -
põe so bre a in ci dên cia da con tri bu i ção para os 
Pro gra mas de Inte gra ção So ci al e de For ma -
ção do Pa tri mô nio – PIS/PASEP e da Con tri bu -
i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So -
ci al – Co fins, nas ope ra ções de ven da dos
pro du tos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la -
tor: De pu ta do Osval do Bi ol chi (PMDB – RS).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre si -
dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 24 de ju nho pas sa do e 
não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
emen das à Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ -
ma ra dos De pu ta dos no dia 06 de agos to pas -
sa do, ten do sido apro va da por aque la Casa no 
úl ti mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias para
a tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci o -
nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 02 de se -
tem bro, e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên -
cia, no dia 17 de se tem bro pas sa do, ten do sido 
pror ro ga do por Ato do Pre si den te da Mesa do
Con gres so Na ci o nal da ta do de 16 de se tem bro 
pas sa do; e

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia
07, pas san do a so bres tar to das as de ma is de -
li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa, até que se
ul ti me a sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá, em
apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to dos

pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria, nos ter mos da art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do Osval -
do Bi ol chi (PMDB – RS), pelo aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro vi -
só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à dis cus são da Me di da Pro vi só ria, em

tur no úni co.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra como Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Re -

la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, co me teu-se um equí vo co quan do da re -
da ção da me di da pro vi só ria. Esque ceu-se de al guns
pro du tos im por tan tís si mos usa dos em lar ga es ca la em
do en ças crô ni cas. Por essa ra zão, é pre ci so que seja in -
se ri da no tex to da me di da pro vi só ria a fra se “ex ce tu an -
do-se des sas clas si fi ca ções os pro du tos de di ag nós ti -
co in vi tro”. Assim, co lo ca ría mos os pro du tos que es tão 
in clu í dos e ti ra ría mos aque les que não es tão ade qua dos 
a essa clas si fi ca ção. 

Como Re la tor, esse é o pro je to de con ver são que
es tou apre sen tan do. Peço aos Srs. Se na do res que ace i -
tem essa mo di fi ca ção, para que não se crie um pro ble -
ma em re la ção a uma sé rie de re mé di os im por tan tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ney Su as su na, aguar do que V. Exª re di ja o en ca mi nha -
men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Já está
re di gi do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aler to ao 
Ple ná rio que, caso seja aten di da a so li ci ta ção do Re la -
tor, essa Me di da Pro vi só ria re tor na rá à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre si -
den te, foi a Li de ran ça do Go ver no quem fez a so li ci ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É ape nas
um aler ta que es tou fa zen do à Casa. Acho que V. Exª
tem ra zão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a
Opo si ção so li ci ta uma pa u sa para en ten di men to com a
Li de ran ça do Go ver no e os de ma is Par ti dos a res pe i to
das me di das pro vi só ri as, por que fi cou acor da do que,
para não con tri bu ir mos com qual quer obs tru ção, seja da
Lei Orça men tá ria, seja de ma té ri as im por tan tes que de -
vam pre va le cer, o Se na do Fe de ral, a exem plo do que
ocor reu na Câ ma ra dos De pu ta dos, vo ta ria as me di das
pro vi só ri as tais como fo ram apro va das na Câ ma ra, para
que elas não re tor nas sem àque la Casa, obs tru in do ali a
vo ta ção da Lei Orça men tá ria. 

Esta mos cons ci en tes das de man das das mais di -
ver sas ca te go ri as de ser vi do res, que es tão so li ci tan do a
nós, Se na do res, vá ri as emen das. No en tan to, se pre va -
le cer o en ten di men to de vo tar mos as me di das pro vi só ri -
as tais como fo ram vo ta das na Câ ma ra dos De pu ta dos,
as su mi mos o com pro mis so de que o novo Go ver no, que 
se ins ta la rá a par tir de 1º de ja ne i ro, exa mi na rá com aten -
ção as di ver sas so li ci ta ções de to das as ca te go ri as, para 
ado tar me di das ne ces sá ri as à cor re ção das dis tor ções.
Para tan to, não po de mos ace i tar ne nhu ma emen da nes -
te mo men to.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, peço que V. Exª
nos con ce da 15 mi nu tos para di a lo gar mos com os Se na -
do res Artur da Tá vo la, Ro me ro Jucá e Ney Su as su na. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a Mesa pede um es cla re ci men to a V.
Exª: suas pon de ra ções se re fe rem à Me di da Pro vi só ria
nº 41, de 2002?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Re fe rem-se ao con jun to das me di das pro vi só ri as, para
que ne nhu ma de las seja mo di fi ca da e re tor ne à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então, V. Exª
está pe din do a sus pen são da ses são?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
So li ci to a sus pen são da ses são por 15 mi nu tos para que
pos sa mos di a lo gar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
os Lí de res, mas pen so que seja de bom al vi tre con ce der
es ses 15 mi nu tos de pra zo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, não fa re mos com o PT o que ele fa zia co -
nos co. Va mos con cor dar com os 15 mi nu tos, para sen -
tar mos e dis cu tir mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está sus -
pen sa a ses são por 15 mi nu tos, a fim de fa ci li tar o en ten -
di men to en tre as Li de ran ças da Casa.

(Sus pen sa às 15 ho ras e 47 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 53 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re a -
ber ta a ses são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, com re la ção ao item 1, exis te um en ten di -
men to no sen ti do da não-apro va ção des sa ma té ria, des -
de que haja o com pro mis so do pró xi mo Go ver no, no iní -
cio do ano, de fa zer, me di an te me di da pro vi só ria, o de vi -
do re pa ro.

De i xo a cri té rio do Lí der da Opo si ção, fu tu ro Go ver -
no, Se na dor Edu ar do Su plicy, fa zer ou não esse com -
pro mis so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a pa -
la vra o no bre Lí der do Blo co de Opo si ção, Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o nos so com pro mis so é no sen ti do de
que o novo Go ver no, o Go ver no Lula, exa mi na rá a ma té -
ria e fará as cor re ções ne ces sá ri as.

Des sa for ma, vo ta re mos as me di das pro vi só ri as
tais como fo ram apro va das na Câ ma ra, para ace le rar o
pro ce di men to le gis la ti vo nes te fi nal de ano. Re fi ro-me à
vo ta ção da lei or ça men tá ria e das de ma is me di das que
se fa zem ne ces sá ri as, in clu si ve de na tu re za fis cal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to o 
Se na dor Ney Su as su na para sa ber se S. Exª re ti ra o que
de no mi nou de emen da, mas que me pa re ceu ser um
pro je to de lei de con ver são.

O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, ten do sido esse o acor do das Li de ran ças,
re ti ra mos a emen da e re la ta mos ip sis lit te ris como
veio da Câ ma ra dos De pu ta dos. Com isso, a Opo si ção 
as su me o com pro mis so de pro ce der à cor re ção no iní -
cio do ano. 

Des sa for ma, vo ta re mos como foi apre sen ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua 
em dis cus são a Me di da Pro vi só ria nº 41, de 2002,
em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção da da pe la Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 42, de 2002, que dispõe sobre
a estruturação da Carreira de Inteligência, a
remuneração dos integrantes do Quadro de
Pessoal da Agência Brasileira de
Inteligência – ABIN, e dá outras
providências, tendo

Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4,
proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, em substituição à Comissão
Mista, Relator: Deputado Odelmo Leão
(PPB-MG).

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:

– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 27 de junho
passado e não chegou a se instalar;

– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas
quatro emendas perante a Comissão Mista;

– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 08 de agosto 
passado, tendo sido aprovada por aquela
Casa no última dia 05;

– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 07
de setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência, no dia 22 de setembro passado,
tendo sido prorrogada por Ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional, datado de
19 de setembro passado;

– A Medida Provisória foi recebida
formalmente pelo Senado Federal no último
dia 7, passando a sobrestar todas as
demais deliberações legislativas desta Casa 
até que se ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria. Antes, porém, designo o
ilustre Senador Antero Paes de Barros Relator
Revisor da matéria, a quem concedo a palavra.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Pa ra pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta -
mos con ver san do com as Li de ran ças da Ca sa so bre
a ma té ria em dis cus são. Ha vía mos fe i to, so bre a Me -
di da Pro vi só ria nº 42, um pro je to de lei de con ver são,
cor ri gin do al gu mas in jus ti ças que não fo ram re pa ra -
das na Câ ma ra dos De pu ta dos. Entre tan to, as Li de -
ran ças en ten dem que o fa to de se apro var o pro je to
de lei de con ver são im pli ca ria o tran ca men to da pa u ta 
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Di an te des sa ex po si ção, que re mos, em acor do
com a Li de ran ça do PT, su ge rir a re je i ção da Me di da
Pro vi só ria, va len do-se dos ar gu men tos men ci o na dos 
no pro je to de con ver são, fa vo rá ve is aos fun ci o ná ri os
da Abin.

Co mo Re la tor, sen do es sa a ex pres são do que
aqui con ver sa mos, en ca mi nho, ri to, a re je i ção da Me -
di da Pro vi só ria, com a con fi an ça e a ga ran tia do Par ti -
do dos Tra ba lha do res de que re a pre sen ta rá es te pro -
je to de lei de con ver são pa ra aten der os fun ci o ná ri os
da Abin de po is da pos se do no vo Go ver no.

Era is so, Sr. Pre si den te.

É o seguinte o parecer na íntegra:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42, 
DE 25 DE JUNHO DE 2002

Dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car -
re i ra de Inte li gên cia, a re mu ne ra ção dos
in te gran tes do Qu a dro de Pes so al da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, 
e da ou tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: Se na dor Ante ro Pa es de Bar ros

I – Re la tó rio

Tra ta-se de me di da pro vi só ria ex pe di da pe lo
Exmº. Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que ob je ti va es tru -
tu rar a Car re i ra de Inte li gên cia e a re mu ne ra ção dos
in te gran tes do Qu a dro de Pes so al da Agên cia Bra si -
le i ra de Inte li gên cia – ABIN.

Se gun do a Expo si ção Inter mi nis te ri al nº
106/MP/GSI-PR, que em ba sa a Men sa gem Pre si -
den ci al que en ca mi nhou tal me di da ao Con gres so
Na ci o nal, a pro pos ta em aná li se vi sa com por o Qu a -
dro de Pes so al da ABIN, uni da de vin cu la da ao Ga bi -
ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da
Re pú bli ca – GSI-PR, de for ma a dar con di ções de
fun ci o na men to àque la Agên cia, pas san do, por tan to,
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pe la cri a ção de car gos efe ti vos, a es tru tu ra ção des -
ses car gos em car re i ra e o es ta be le ci men to da es tru -
tu ra re mu ne ra tó ria dos ser vi do res que in te gra rão es ta 
for ça de tra ba lho.

Tal pro po si ção in se re-se em um con tex to am plo
de im ple men ta ção de uma po lí ti ca de re cur sos hu ma -
nos, ini ci a da em 1995, ten do co mo o es co po a va lo ri -
za ção do ser vi dor pú bli co e a sua pro fis si o na li za ção,
por in ter mé dio da es tru tu ra ção em car re i ras por área
de atu a ção, com re fle xos no sis te ma de re mu ne ra ção
e nos pro ces sos de re cru ta men to e se le ção, qua li fi ca -
ção e de sen vol vi men to pro fis si o nal.

Se guin do o ri to do pro ces so le gis la ti vo re la ti vo
às Me di das Pro vi só ri as, a Me di da Pro vi só ria no 42,
de 25 de ju nho de 2002, foi apre ci a da quan to a sua
ad mis si bi li da de e mé ri to no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, no dia 5 de no vem bro pas sa do, ten do tal
Ca sa Le gis la ti va con clu í do por sua ad mis si bi li da de,
quan to aos aten di men tos dos pres su pos tos cons ti tu -
ci o na is de ur gên cia e re le vân cia e de sua ade qua ção
or ça men tá ria, e no mé ri to, pe la sua apro va ção sem
emen das, sen do tal pro pos ta en ca mi nha da pa ra o
Se na do Fe de ral a fim de que o mes mo exer ça sua
fun ção pre cí pua de Ca sa re vi so ra.

É o re la tó rio.

II – Voto

Da Admis si bi li da de

O pa re cer fa vo rá vel quan to à ad mis si bi li da de da 
me di da pro vi só ria ora re la ta da já se cons ti tui no pro -
nun ci a men to pre li mi nar quan to à cons ti tu ci o na li da de
do ato, con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, aten di dos que fo ram os pres su pos tos de ur -
gên cia e re le vân cia.

Ve ri fi ca mos, ain da, que tra ta-se de ma té ria não
in clu í da den tre aque las as si na la das co mo de com pe -
tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal – art. 51 – ou
do Se na do Fe de ral – art. 52 -, tra tan do-se de ma té ria
ti pi ca men te en qua dra da no art. 48 da nos sa Car ta
Mag na, que atri bui ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, a dis po si ção so -
bre as ma té ri as de com pe tên cia da União, na for ma
de le is.

Adi ci o nal men te, não dis põe o tex to so bre ma té -
ria cu ja de li be ra ção ou tra mi ta ção pos sua ci ta ção es -
pe cí fi ca na Cons ti tu i ção Fe de ral que im pos si bi li te o
uso do ins ti tu to da me di da pro vi só ria pa ra sua re gu la -
men ta ção e, além dis so, tal me di da pro vi só ria mos -
tra-se opor tu na, po is vi sa dar con di ções de fun ci o na -
men to à ABIN e dar su por te a um an ti go e me ri tó rio

an se io dos ser vi do res pú bli cos per ten cen tes à ati vi -
da de de in te li gên cia.

Assim, co mo a Ca sa ini ci al já hou ve ra opi na do,
vo to pe la ad mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 42,
de 25 de ju nho de 2002.

Do Mé ri to

No que con cer ne ao mé ri to, ca be con si de rar,
pre li mi nar men te, que o tex to co mo es tá re di gi do na
Me di da Pro vi só ria em aná li se, não aten de aos pre ce i -
tos ins ti tu í dos pe la re for ma ad mi nis tra ti va em cur so
que vem sen do re a li za da pe lo Go ver no Fe de ral em
su as vá ri as car re i ras con si de ra das co mo tí pi cas de
Esta do e, mu i to me nos, ao que se dis pôs o Po der
Exe cu ti vo ao ado tar es ta Me di da, con for me o que es -
tá dis pos to na Expo si ção Inter mi nis te ri al que vem jus -
ti fi can do sua ado ção.

O Po der Exe cu ti vo gos ta ria que, a par tir da en -
tra da em vi gên cia des ta Me di da Pro vi só ria, a ABIN ti -
ves se da do um gran de pas so no sen ti do de or ga ni zar
de for ma de fi ni ti va seu Qu a dro de Pes so al, dan do
con di ções a ela de for mar e ca pa ci tar no vos pro fis si o -
na is que irão atu ar na área de in te li gên cia den tro dos
no vos prin cí pi os que nor te i am tal ati vi da de em um re -
gi me de mo crá ti co de di re i to e que tem co mo fun ção
pri mor di al o res pe i to aos di re i tos e às li ber da des in di -
vi du a is.

Mas, in fe liz men te, tal idéia não se ria pas sí vel de 
ser re a li za da da for ma co mo es tá re di gi da a Me di da
Pro vi só ria ao Con gres so Na ci o nal en ca mi nha da.
Nem a es tru tu ra re mu ne ra tó ria obe de ceu aos prin cí -
pi os que nor te a ram a for ma ta ção das ou tras car re i ras 
tí pi cas de Esta do, co mo os Di plo ma tas, Au di to -
res-Fis ca is da Re ce i ta Fe de ral e da Pre vi dên cia So ci -
al, Espe ci a lis tas em Ges tão Pú bli ca e Ana lis tas de Fi -
nan ças e Con tro le do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão; bem co mo, a re mu ne ra ção em
si es tá em um pa ta mar bem in fe ri or às de ma is car re i -
ras que pos su em ta is exi gên ci as e ha bi li ta ções pro fis -
si o na is. So men te pa ra ci tar um exem plo, da ma ne i ra
co mo es tá re di gi da tal pro po si ção em aná li se, a re mu -
ne ra ção ini ci al de um ana lis ta de in for ma ções se ria,
ca so atin gis se a má xi ma pon tu a ção em sua ava li a ção 
de de sem pe nho, de apro xi ma da men te R$3.100,00
(três mil e cem re a is) bru tos, en quan to que a de um
di plo ma ta se ria al go em tor no de R$4.800,00 (qua tro
mil e oi to cen tos re a is) bru tos, a de um pro cu ra dor da
Fa zen da Na ci o nal se ria de R$6.000,00 (se is mil re a -
is) bru tos e a de um De le ga do da Po lí cia Fe de ral, cer -
ca de R$7.500,O0 (se te mil e qui nhen tos re a is) bru -
tos. Qu an ta dis cre pân cia de re mu ne ra ção em car re i -
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ras con si de ra das co mo tí pi cas de Esta do e com exi -
gên ci as e re qui si tos pro fis si o na is se me lhan tes.

Con tu do, a ques tão re mu ne ra tó ria que per me ia
a ba se de uma sé rie de pro ble mas de eva são de pro -
fis si o na is que a ABIN vem so fren do, uma vez que
des de a im ple men ta ção do sis te ma de re cru ta men to
a par tir de con cur sos pú bli cos, vá ri os ser vi do res con -
cur sa dos, de gran de ca pa ci da de e que cur sa ram com 
êxi to o Cur so de For ma ção em Inte li gên cia, vêm sen -
do apro va dos em ou tros con cur sos pa ra car gos com
re mu ne ra ções su pe ri o res (di plo ma tas e con sul to res
do Se na do Fe de ral, por exem plo) e, por con se guin te,
vão de i xan do a car re i ra de in te li gên cia, o que vem di -
fi cul tan do so bre ma ne i ra a for ma ção de um Qu a dro
de Pes so al qua li fi ca do den tro da Agên cia, não cons ti -
tui o prin ci pal pro ble ma des ta Me di da Pro vi só ria.

Seu tex to é an ti qua do no que se re fe re a lin gua -
gem uti li za da nos di as de ho je tan to no que se re fe re à 
ati vi da de de in te li gên cia quan to o res pe i to a boa téc -
ni ca le gis la ti va e até mes mo ao res pe i to de pre ce i tos
cons ti tu ci o na is, co mo, por exem plo, o que se re fe re à
igual da de da es tru tu ra de ven ci men tos en tre ser vi do -
res em exer cí cio e ser vi do res apo sen ta dos.

Nes te sen ti do, pa ra me lhor cum prir o que es tá
dis pos to nas jus ti fi ca ti vas de ado ção de tal Me di da
Pro vi só ria, com for ça de lei, e me lhor es tru tu rar a Car -
re i ra de Inte li gên cia a fim de ela pos sa su prir a ABIN
de ser vi do res pú bli cos que pos sam re al men te dar
con di ções de fun ci o na men to e cum pri men to de se us
ob je ti vos co mo Órgão da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral, se fez ne ces sá ri as as se guin tes al te ra ções bá -
si cas, a sa ber, fru tos de uma sé rie de ne go ci a ções
on de par ti ci pa ram to dos os se to res en vol vi dos, ser vi -
do res da ABIN, Go ver no Fe de ral e os par ti dos po lí ti -
cos re pre sen ta dos no Con gres so Na ci o nal:

1) Subs ti tu i ção da ex pres são in for ma ções por
in te li gên cia, uma vez que tal ter mo se en con tra em
de su so den tro da con cep ção mo der na da ati vi da de a
ser re a li za da pe la ABIN, com is so al te ra mos o en tão
de no mi na do Gru po Infor ma ções pa ra Gru po Inte li -
gên cia e cri a mos os car gos de Ana lis ta de Inte li gên -
cia de Ní vel Su pe ri or e Téc ni co de Inte li gên cia de Ní -
vel Inter me diá rio, ao in vés dos pre vis tos e de sa tu a li -
za dos Ana lis tas de Infor ma ções e Au xi li ar de Infor ma -
ções, res pec ti va men te;

2) Su pres são do Ane xo I da Me di da Pro vi só ria,
pas san do pa ra re gu la men ta ção pró pria da ABIN os
car gos do atu al Gru po de Infor ma ções exis ten te a se -
rem trans pos tos pa ra o no vo Gru po Inte li gên cia;

3) Su pres são dos in ters tí ci os pre vis tos pa ra a
ma trí cu la nos Cur sos de Aper fe i ço a men to e Avan ça -

do em Inte li gên cia, pas san do tal re gu la men ta ção pa -
ra Ato do Di re tor-Ge ral da ABIN;

4) Alte ra ção de dez pa ra trin ta pon tos, o mí ni mo
de pon tos pos sí ve is de ser atri bu í do a um ser vi dor em 
sua ava li a ção de de sem pe nho pa ra fins de per cep ção 
da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi da des do
Gru po Inte li gên cia – GDAI, que é a gra ti fi ca ção de de -
sem pe nho de ati vi da des do Gru po Infor ma ções –
GDAGI com o no me atu a li za do;

5) Alte ra ção do va lor da GDAI a ser de vi do ao
ser vi dor ce di do a car gos de DAS ní vel 4 ou in fe ri o res
pa ra a mé dia dos va lo res per ce bi dos pe los ser vi do res 
em exer cí cio na ABIN, ao in vés dos cin qüen ta pon tos
pre vis tos an te ri or men te;

6) Alte ra ção no côm pu to da GDAI a ser per ce bi -
da pe los ser vi do res apo sen ta dos e pen si o nis tas que
já se en con trem nes ta si tu a ção an te ri or men te a edi -
ção des ta Lei ou que a per ce bam por me nos de ses -
sen ta me ses, pas san do tal va lor a ser o equi va len te a
mé dia dos va lo res per ce bi dos pe los ser vi do res em
exer cí cio na ABIN, co mo for ma de cu rar a Me di da
Pro vi só ria des ta in cons ti tu ci o na li da de fla gran te;

5) Trans for ma ção dos va lo res de vi dos em de -
cor rên cia da van ta gem de ha bi li ta ção em per cen tu al,
ao in vés de va lor fi xo, com is so su pri min do os ane xos
VI e VII da Me di da Pro vi só ria;

6) Su pres são do art. 17 da Me di da Pro vi só ria
por con si de rá-lo des ne ces sá rio em fa ce dos dis pos -
tos nos de ma is ar ti gos des ta pro po si ção;

7) Alte ra ção na es tru tu ra ção da re mu ne ra ção
dos car gos de Ní vel Su pe ri or e Inter me diá rio das Car -
re i ras do Gru po Inte li gên cia, in cor po ran do ao Ven ci -
men to Bá si co pre vis to na Me di da Pro vi só ria, a Gra ti fi -
ca ção de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, a de no mi na da GAE – Gra ti fi ca ção de 
Ati vi da de Exe cu ti va – e a Gra ti fi ca ção ins ti tu í da pe lo
art. 21 da Me di da Pro vi só ria, de no mi na da GCI – Gra -
ti fi ca ção Com ple men tar de Inte li gên cia, com is to su -
pri mi mos o art. 21 da Me di da Pro vi só ria em te la e fun -
di mos os arts. 22 e 23, pa ra dis por que o ana lis ta de
in te li gên cia não per ce be rá a GAE, aci ma men ci o na -
da, e nem a GDI – Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de
Ati vi da des de Infor ma ções Estra té gi cas de que tra ta o 
art. 20 da Lei nº 9.651, de 27 de ma io de 1998, com is -
to subs ti tu í mos os ane xos III, IV, VIII e IX da Me di da
Pro vi só ria nº 42, pe los ane xos II e III des te pro je to de
lei de con ver são, co mo for ma de ade quá-la às de ma is 
car re i ras de tí pi cas de Esta do já re es tru tu ra das.

Inse ri mos, ain da, no pro je to de lei de con ver são
que ora pro po mos, além de al gu mas emen das de re -
da ção que vi sam dar me lhor téc ni ca le gis la ti va ao tex -
to, um ar ti go dan do po der a ABIN para re qui si tar ser -
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vi do res em ca rá ter ex cep ci o nal e tem po rá rio para
exer cer uma ati vi da de es pe ci fi ca ne ces sá ria ao seu
bom fun ci o na men to e ao cum pri men to de suas mis -
sões ins ti tu ci o na is, bem como a pre vi são de que o re -
gi men to in ter no do Órgão dis po rá so bre a re gu la men -
ta ção do por te de ar mas no que diz res pe i to aos in te -
gran tes da Car re i ra de Inte li gên cia, me di da ne ces sá -
ria e ol vi da da pe los le gis la do res ao cri ar o SINARM –
Sis te ma Na ci o nal de Con tro le de Armas.

No que se re fe re à ques tão da ade qua ção or ça -
men tá ria, é im por tan te sa li en tar que se rão abran gi -
dos por este Pro je to de Lei de Con ver são ora pro pos -
to cer ca de um mil e oi to cen tos e ses sen ta ser vi do res
atu al men te, o que im pli ca di zer que com a nova ta be -
la de re mu ne ra ção pro pos ta, ire mos ter um im pac to
or ça men tá rio pre vis to para o exer cí cio or ça men tá -
rio-fi nan ce i ro de 2003 de cer ca de R$35.000.000,00
(trin ta e cin co mi lhões de re a is) ple na men te co ber tos
pela ru bri ca or ça men tá ria “Re es tru tu ra ção de Car gos 
e Car re i ras no Âmbi to do Po der Exe cu ti vo – Na ci o nal”
sob a fun ci o nal pro gra má ti ca de nº
04.122.0791.0707.0001 no va lor to tal de
R$135.800.000,00 (cen to e trin ta e cin co mi lhões e oi -
to cen tos mil re a is) pre vis tos no Pro je to de Lei Orça -
men tá ria Anu al para 2003 en ca mi nha do ao Con gres -
so Na ci o nal pelo Po der Exe cu ti vo; além do que, ins ti -
tu í mos, ain da, que o Pro je to de Lei de Con ver são ora
pro pos to so men te vai en trar em vi gor a par tir de 10 de 
fe ve re i ro de 2003, va len do até aque la data a Me di da
Pro vi só ria nº 42, de 25 de ju nho de 2002, para fins de
cum pri men to dos dis po si ti vos pre vis tos na Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – Lei Com ple men tar nº 101
de 4 de maio de 2000.

Des te modo, voto pela re je i ção da Me di da Pro vi -
só ria nº 42, de 25 de ju nho de 2002 e pela ado ção do
Pro je to de Lei de Con ver são em ane xo.

Sa la das Ses sões, 12 de no vem bro de 2002. –
Se na dor, Ante ro Pa es de Bar ros, Re la tor.

(Do cu men to a que se re fe re o re la tor:)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42, 
DE 25 DE JUNHO 2002

Dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car -
re i ra de Inte li gên cia, a re mu ne ra ção dos
in te gran tes do Qu a dro de Pes so al da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica es tru tu ra da a Car re i ra de Inte li gên -

cia, no âm bi to da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia –
ABIN, com pos ta pe los se guin tes car gos de ní vel su -
pe ri or (NS) e in ter me diá rio (NI), na pro por ção a ser

de fi ni da em re gu la men ta ção pró pria, que cons ti tu em
o Gru po Inte li gên cia:

I – Ana lis ta de Inte li gên cia (ní vel NS); e
II – Téc ni co de Inte li gên cia (ní vel NI).
Art. 2º Os car gos a que se re fe re o art. 1º, per -

ten cen tes ao Gru po Inte li gên cia es tão agru pa dos em
clas ses e pa drões, con for me es ta be le ci do no Ane xo I
des ta lei.

§ 1º Se rão en qua dra dos na Car re i ra de Inte li gên -
cia, de acor do com as res pec ti vas atri bu i ções dos car -
gos, re qui si tos de for ma ção ou ha bi li ta ção pro fis si o nal e 
po si ção re la ti va na ta be la, con for me o cons tan te do
Ane xo I des ta lei, os ser vi do res efe ti vos dos an te ri o res
Gru pos Infor ma ções e Apo io da ABIN, cuja in ves ti du ra
haja ob ser va do as per ti nen tes nor mas cons ti tu ci o na is e 
or di ná ri as, ve da da a mu dan ça de ní vel.

§ 2º O po si ci o na men to dos ina ti vos na ta be la re -
mu ne ra tó ria será re fe ren ci a do à si tu a ção em que se
en con tra vam no mo men to da pas sa gem para a ina ti -
vi da de.

Art. 3º O in gres so na Car re i ra de Inte li gên cia
far-se-á no pa drão ini ci al da clas se ini ci al do res pec ti -
vo car go, me di an te con cur so pú bli co de pro vas ou de
pro vas e tí tu los, exi gin do-se cur so su pe ri or ou equi va -
len te, con clu í do, para o car go de Ana lis ta de Inte li -
gên cia, cur so mé dio ou equi va len te, con clu í do, para o 
car go de Téc ni co de Inte li gên cia.

§ 1º O con cur so pú bli co re fe ri do no ca put, na
for ma exi gi da para as car re i ras de Esta do, po de rá ser
re a li za do por área de es pe ci a li za ção, or ga ni za do em
duas eta pas, con for me dis pu ser o res pec ti vo edi tal:

I – a pri me i ra eta pa cons ti tu ir-se-á de três fa ses,
eli mi na tó ri as e clas si fi ca tó ri as, que in clu em pro vas, in -
ves ti ga ção para con ces são de cre den ci al de se gu ran ça 
e ava li a ção de sa ni da de fí si ca e men tal, me di an te a re a -
li za ção de exa mes mé di cos e la bo ra to ri a is; e

II – a se gun da con sis ti rá na re a li za ção de cur so de 
for ma ção na Esco la de Inte li gên cia da ABIN.

§ 2º Du ran te os cur sos de for ma ção, os can di da -
tos apro va dos na pri me i ra eta pa do con cur so pú bli co
para pro vi men to de car gos da Car re i ra de Inte li gên cia
fa rão jus, a tí tu lo de au xí lio fi nan ce i ro, a 50% (cin qüen ta
por cen to) da re mu ne ra ção do pa drão ini ci al da clas se
ini ci al do car go a que es ti ve rem con cor ren do.

§ 3º No caso de o can di da to ser ser vi dor da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, ser-lhe-á fa cul ta do
op tar pela per cep ção do ven ci men to e van ta gens de
seu car go efe ti vo.

§ 4º Apro va do o can di da to no cur so de for ma -
ção, o tem po trans cor ri do de sua re a li za ção será
com pu ta do, para to dos os efe i tos, como de efe ti vo
exer cí cio no car go da Car re i ra de Inte li gên cia, em que 
ve nha a ser in ves ti do, ex ce to para fins de es tá gio pro -
ba tó rio, es ta bi li da de, fé ri as e pro mo ção.
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Art. 4º O de sen vol vi men to do ser vi dor na Car re i -
ra de Inte li gên cia ocor re rá me di an te pro gres são fun -
ci o nal e pro mo ção.

§ 1º Para os efe i tos des ta Lei, pro gres são fun ci o -
nal é a pas sa gem do ser vi dor para o pa drão de ven ci -
men to ime di a ta men te su pe ri or den tro de uma mes ma
clas se, e pro mo ção, a pas sa gem do ser vi dor do úl ti mo
pa drão de uma clas se para o pri me i ro da clas se ime di a -
ta men te su pe ri or.

§ 2º A pro gres são fun ci o nal e a pro mo ção ob ser -
va rão os re qui si tos e as con di ções ge ra is fi xa dos em ato 
do Po der Exe cu ti vo, de ven do le var em con si de ra ção os
re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe nho do ser vi dor.

§ 3º Ato do Di re tor-Ge ral da ABIN fi xa rá os re qui si -
tos e con di ções es pe cí fi cas para a pro gres são e a pro -
mo ção no âm bi to da Agên cia, ob ser va do o dis pos to nos 
pa rá gra fos des te ar ti go.

§ 4º O ser vi dor em es tá gio pro ba tó rio será ob je to
de ava li a ção es pe cí fi ca, ao fi nal da qual, se con ti nu a do
no car go, ob te rá a pro gres são fun ci o nal, sen do-lhe esta
ve da da, du ran te o pe río do do re fe ri do es tá gio.

§ 5º Até que se jam edi ta dos os atos de que tra tam
os §§ 2º e 3º des te ar ti go, apli cam-se, para fins de pro -
gres são fun ci o nal e pro mo ção, as nor mas le ga is vi gen tes.

§ 6º Na con ta gem do in ters tí cio ne ces sá rio à pro -
mo ção e à pro gres são será apro ve i ta do o tem po com -
pu ta do até a data em que ti ver sido fe i to o en qua dra -
men to de cor ren te da apli ca ção do dis pos to no § 1º do
art. 2º des ta Lei.

Art. 5º Os cur sos da Car re i ra de Inte li gên cia são:
I – Cur so de For ma ção em Inte li gên cia, des ti na do

aos can di da tos de ní vel su pe ri or e de ní vel in ter me diá -
rio para in gres so na Car re i ra, com vis tas a ca pa ci tá-los
para o de sem pe nho das atri bu i ções ine ren tes aos res -
pec ti vos car gos e à as si mi la ção dos va lo res pro fis si o na -
is e éti cos da Car re i ra de Inte li gên cia;

II – Cur so de Aper fe i ço a men to em Inte li gên cia,
des ti na do a ser vi do res ocu pan tes de car gos de ní vel
su pe ri or e de ní vel in ter me diá rio da Car re i ra, a ser re a li -
za do, me di an te pro ces so de se le ção in ter na, com vis tas 
ao apri mo ra men to do de sem pe nho das atri bu i ções ine -
ren te ao car go;

III – Cur so Avan ça do em Inte li gên cia, des ti na do a
ser vi do res ocu pan tes de car go de ní vel su pe ri or da Car -
re i ra, a ser re a li za do, me di an te pro ces so de se le ção in -
ter na, com vis tas à ca pa ci ta ção es pe ci a li za da es tra té gi -
ca, in clu in do o ge ren ci a men to de alto de sem pe nho das
ati vi da des de Inte li gên cia, em be ne fí cio da se gu ran ça
do Esta do e da so ci e da de.

§ 1º Os pré-re qui si tos para ma trí cu la no pro ces so
de se le ção in ter na para os cur sos de que tra tam os in ci -
sos II e III des te ar ti go, in clu si ve os pe río dos de in ters tí -
cio re que ri dos, se rão de fi ni dos em ato do Di re tor-Ge ral
da ABIN.

§ 2º Ato do Di re tor-Ge ral da ABIN de fi ni rá os cur -
sos de pós-gra du a ção stric to sen su, em ní vel de mes -
tra do e de dou to ra do, de in te res se da ati vi da de de Inte li -
gên cia, equi va len tes aos cur sos de que tra tam os in ci -
sos II e III des te ar ti go.

Art. 6º Os ocu pan tes dos car gos da Car re i ra de
Inte li gên cia se rão sub me ti dos pe ri o di ca men te à ava li a -
ção de de sem pe nho, con for me dis pos to na le gis la ção
per ti nen te e em nor mas es pe ci fi cas a se rem es ta be le ci -
das pelo Di re tor-Ge ral da ABIN, com vis tas a men su rar
suas atu a ções no âm bi to de suas res pec ti vas áre as de
ati vi da des e de suas res pon sa bi li da des es pe cí fi cas.

Art. 7º O ven ci men to bá si co dos car gos que in te -
gram a Car re i ra de Inte li gên cia é o cons tan te dos Ane -
xos II e III des ta Lei.

Art. 8º Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem pe -
nho de Ati vi da des do Gru po Inte li gên cia -

GDAI, de vi da aos ocu pan tes dos car gos de ní vel
su pe ri or e in ter me diá rio que in te gram a Car re i ra de
Inte li gên cia.

§ 1º A GDM terá como li mi tes:
I – má xi mo de 100 (cem) pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo de 30 (trin ta) pon tos por ser vi dor, cor -

res pon den do cada pon to aos va lo res es ta be le ci dos no
Ane xo IV des ta Lei.

§ 2º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal da
GDAI, por ní vel a ser atri bu í do aos ser vi do res da Car -
re i ra de Inte li gên cia, cor res pon de rá a 80 (oi ten ta) ve -
zes o nú me ro de ser vi do res ati vos, por ní vel, que fa -
zem jus a GDAI, em exer cí cio na ABIN.

Art. 9º A GDAI será atri bu í da em fun ção do ní vel
de re sul ta dos ins ti tu ci o na is da ABIN e do efe ti vo de -
sem pe nho do ser vi dor, na for ma es ta be le ci da em ato
do Po der Exe cu ti vo, não ser vin do de base de cál cu lo
para ou tros be ne fí ci os e van ta gens.

§ 1º Os cri té ri os, pro ce di men tos es pe cí fi cos, fa -
to res e gra us de ava li a ção de ve rão ser ob je to de re -
gu la men ta ção pró pria, ex pe di da pelo Di re tor-Ge ral
da ABIN, de acor do com os pa râ me tros es ta be le ci dos 
nes ta Lei e no ato a que se re fe re o ca put.

§ 2º Até 20 (vin te) pon tos per cen tu a is da GDAI
se rão atri bu í dos em fun ção do al can ce das me tas ins -
ti tu ci o na is.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al de -
ve rá ob ser var o se guin te:

I – a mé dia das ava li a ções de de sem pe nho in di -
vi du al do con jun to de ser vi do res da Car re i ra de Inte li -
gên cia não po de rá ser su pe ri or ao re sul ta do da res -
pec ti va ava li a ção ins ti tu ci o nal; e

II – ser fe i ta numa es ca la de O (zero) a 100
(cem) pon tos, com des vio-pa drão ma i or ou igual a 5
(cin co) e mé dia arit mé ti ca me nor ou igual a 80 (oi ten -
ta) pon tos, con si de ra do o con jun to de ava li a ções.
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§ 4º A ava li a ção da per for man ce ins ti tu ci o nal
visa afe rir os re sul ta dos e o al can ce dos ob je ti vos e
me tas or ga ni za ci o na is da ABIN, po den do con si de rar
pro je tos e ati vi da des pri o ri tá ri os e con di ções es pe ci a is
de tra ba lho, além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
ine ren tes às ati vi da des da Agên cia.

§ 5º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al visa
afe rir o de sem pe nho do ser vi dor no exer cí cio das atri -
bu i ções do car go ou fun ção, com foco na con tri bu i ção
in di vi du al para o al can ce dos ob je ti vos e me tas or ga ni -
za ci o na is.

Art. 10. O ti tu lar de car go efe ti vo da Car re i ra de
Inte li gên cia, quan do in ves ti do em car go de Na tu re za
Espe ci al — NES, de Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri -
o res – DAS, ní ve is 6 e 5, ou equi va len tes, em ór gãos ou
en ti da des da União, fará jus a GDAI cal cu la da com base 
no li mi te má xi mo.

Art. 11. O in te gran te da Car re i ra de Inte li gên cia,
ce di do, le gal men te, a ór gão ou en ti da de da União, res -
sal va do o dis pos to no ar ti go an te ri or, fará jus a GDAI:

I – quan do ce di do para a Pre si dên cia ou Vice-Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, cal cu la da como se es ti ves se em
exer cí cio na ABIN; ou

II – quan do ce di do para ou tros ór gãos ou en ti da -
des da União, se in ves ti do em car go em co mis são DAS
ní vel 4, ou equi va len te, ou em car gos de ní vel aba i xo,
em va lor cor res pon den te a mé dia dos pon tos al can ça -
dos pe los ser vi do res em efe ti vo exer cí cio na ABIN.

Art. 12. Para efe i to do cál cu lo do li mi te a que se re -
fe re o § 2º do art. 8º não se rão in clu í das as gra ti fi ca ções
de vi das com base nos arts. 10 e 11 des ta Lei.

Art. 13. Até que seja re gu la men ta da esta Lei e
pro ces sa dos os re sul ta dos da ava li a ção de de sem pe -
nho, a GDAI será paga nos va lo res cor res pon den tes a
80 (oi ten ta) pon tos por ser vi dor.

Pa rá gra fo úni co. O re sul ta do da pri me i ra ava li a ção
ge ra rá efe i tos fi nan ce i ros a par tir da re gu la men ta ção e
da fi xa ção das me tas de per for man ce, ob ser va do o que
dis põem o ca put do art. 9º e seu § 1º, que con fi gu ram o
iní cio do pe río do de ava li a ção, de ven do ser com pen sa -
das even tu a is di fe ren ças pa gas a ma i or ou me nor no pe -
río do, em fun ção da apli ca ção do pre vis to nes te ar ti go.

Art. 14. A GDAI in te gra rá os pro ven tos da apo sen -
ta do ria e as pen sões, de acor do com a mé dia dos va lo -
res re ce bi dos nos úl ti mos 60 (ses sen ta) me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e às pen sões
exis ten tes quan do da vi gên cia des ta lei e àque les ser vi -
do res que ao se apo sen ta rem não ti ve rem per ce bi do a
GDAI por pelo me nos 60 (ses sen ta) me ses apli ca-se a
mé dia dos va lo res re ce bi dos pe los ocu pan tes da Car re -
i ra de Inte li gên cia em efe ti vo exer cí cio.

Art. 15. A apli ca ção do dis pos to nes ta Lei a apo -
sen ta dos e pen si o nis tas não po de rá im pli car re du ção
de pro ven tos e pen sões.

Pa rá gra fo úni co. Cons ta ta da a re du ção de pro ven -
tos ou pen são de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes -
ta lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem pes so -
al no mi nal men te iden ti fi ca da, su je i ta ex clu si va men te à
atu a li za ção de cor ren te de re vi são ge ral da re mu ne ra -
ção dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Art. 16. Na hi pó te se de re du ção de re mu ne ra ção
de ser vi dor, de cor ren te da apli ca ção do dis pos to nes ta
lei, a di fe ren ça será paga a tí tu lo de van ta gem pes so al
no mi nal men te iden ti fi ca da, a ser ab sor vi da por oca sião
da re or ga ni za ção ou re es tru tu ra ção da Car re i ra ou de
sua ta be la re mu ne ra tó ria, con ces são de re a jus tes, adi -
ci o na is, gra ti fi ca ções ou van ta gens de qual quer na tu re -
za ou do de sen vol vi men to na Car re i ra.

Art. 17. Ao ser vi dor ati vo be ne fi ciá rio da GDAI,
que ob ti ver pon tu a ção in fe ri or a 50% (cin qüen ta por
cen to) de seu va lor má xi mo em duas ava li a ções in di vi -
du a is con se cu ti vas, será as se gu ra da ca pa ci ta ção es -
pe ci al, de res pon sa bi li da de da ABIN.

Art. 18. Os in te gran tes da Car re i ra de Inte li gên cia
apro va dos nos Cur sos de For ma ção em Inte li gên cia,
Aper fe i ço a men to em Inte li gên cia e Avan ça do em Inte -
li gên cia, fa zem jus à van ta gem de ha bi li ta ção, em per -
cen tu al, res pec ti va men te, de 5% (cin co por cen to),
6% (seis por cen to) e 7% (sete por cen to) do ven ci -
men to bá si co cor res pon den te a se rem per ce bi das de
for ma não cu mu la ti va.

Pa rá gra fo úni co. Ato do Di re tor-Ge ral da ABIN
es ta be le ce rá as equi va lên ci as dos cur sos re a li za dos
pela ex tin ta Esco la Na ci o nal de Infor ma ções, pelo ex -
tin to Cen tro de For ma ção e Aper fe i ço a men to de Re -
cur sos Hu ma nos e pela Esco la de Inte li gên cia com os 
cur sos de que tra ta o ca put des te ar ti go, para fins de
con ces são das van ta gens de ha bi li ta ção.

Art. 19. Os ser vi do res ocu pan tes de car gos de
ní vel su pe ri or da Car re i ra de Inte li gên cia por ta do res
de tí tu los de mes tre e de dou tor, ob ser va do o dis pos to 
no § 1º do art. 5º, fa rão jus, a tí tu lo de van ta gem de
ha bi li ta ção, em per cen tu a is cor res pon den tes ao es ta -
be le ci do no art. 19 para os apro va dos nos Cur sos de
Aper fe i ço a men to em Inte li gên cia e Avan ça do em
Inte li gên cia.

§ 1º As van ta gens re la ti vas aos tí tu los de mes tre 
e de dou tor, re fe ri das no ca put, não se rão acu mu la -
das, res pec ti va men te, com as van ta gens re la ti vas
aos Cur sos de Aper fe i ço a men to em Inte li gên cia e
Avan ça do em Inte li gên cia ou seus equi va len tes.

§ 2º O dis pos to no ca put não se apli ca aos apo -
sen ta dos e pen si o nis tas exis ten tes na data de pu bli -
ca ção des ta lei, nem aos tí tu los que vi e rem a ser ob ti -
dos. após a pas sa gem do ser vi dor para a ina ti vi da de.

Art. 20. Os in te gran tes da Car re i ra de Inte li gên -
cia não fa zem jus ao dis pos to no art. 14 da Lei nº
8.162, de 8 de ja ne i ro de 1991.
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Art. 21. Os ocu pan tes dos car gos de ní vel su pe -
ri or e in ter me diá rio que in te gram a Car re i ra de Inte li -
gên cia não fa rão jus à per cep ção da Gra ti fi ca ção de
Ati vi da de de que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de
agos to de 1992, bem como à Gra ti fi ca ção de De sem -
pe nho de Ati vi da de deIn for ma ções Estra té gi cas –
GDI, a que se re fe re o art. 2º da Lei nº 9.651, de 27 de
maio de 1998.

Art. 22. Para fins de lo ta ção e mo vi men ta ção de
pes so al no âm bi to da ABIN, ato de seu Di re tor-Ge ral
fi xa rá pe ri o di ca men te o Qu a dro de Pes so al por ór gão
e uni da de.

Art. 23. Fica ve da da a ces são de in te gran te da
Car re i ra de Inte li gên cia para ou tros ór gãos ou en ti da -
des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, Esta du al ou
Mu ni ci pal du ran te os pri me i ros 10 (dez anos) anos de
efe ti vo exer cí cio na ABIN, ex ce tu an do-se os ca sos
pre vis tos em lei e aque les que se con fi gu ra rem como
de ex cep ci o nal in te res se do Esta do e da so ci e da de a
ju í zo da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Art. 24. Os ser vi do res in te gran tes do Qu a dro de
Pes so al da ABIN são re gi dos pela Lei nº 8.112, de 11
de de zem bro de 1990, e se su je i tam ain da às dis po si -
ções es ta be le ci das nes ta lei e em sua re gu la men ta -
ção.

§ 1º Os ser vi do res a que se re fe re o ca put obri -
gam-se a res sar cir o erá rio fe de ral pela par ti ci pa ção
em cur sos ou es tá gi os de ca pa ci ta ção, re a li za dos no
Bra sil ou no ex te ri or, in clu si ve nos cur sos de que tra -
tam os in ci sos II e III do art. 5º, des ta lei, caso so li ci -
tem exo ne ra ção ou de cla ra ção de va cân cia do car go
an tes de de cor ri do pe río do de tem po igual ao de du -
ra ção do even to.

§ 2º Ato do Di re tor-Ge ral da ABIN fi xa rá os va lo -
res das in de ni za ções re fe ri das no pa rá gra fo an te ri or,
de acor do com as des pe sas re a li za das pela Agên cia.

§ 3º O exer cí cio de ati vi da des na ABIN é de ca -
rá ter per ma nen te, obri ga tó rio e de re gi me de in te gral
de di ca ção não po den do o in te gran te da Car re i ra de
Inte li gên cia re cu sar-se a com pa re cer ao ser vi ço ou a
nele per ma ne cer além do pe río do nor mal ou a de -
sem pe nhar qual quer mis são, des de que com pa tí vel
com suas atri bu i ções, sal vo as res sal vas pre vis tas na
Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 4º O ser vi dor da Car re i ra de Inte li gên cia se
obri ga, no exer cí cio das ati vi da des ine ren tes ao seu
car go e, no que cou ber, em sua con du ta pes so al, a
ob ser var o con jun to de de ve res e res pon sa bi li da des
pre vis tos no Có di go de Éti ca do Pro fis si o nal de Inte li -
gên cia.

§ 5º Re gi men to Inter no da ABIN dis po rá so bre a
re gu la men ta ção do art. 6º da Lei nº 9.437, de 20 de fe -
ve re i ro de 1997, no que diz res pe i to aos in te gran tes
da Car re i ra de Inte li gên cia.

Art. 25. Os ser vi do res de ní vel su pe ri or e in ter -
me diá rio, que in te gra rem a Car re i ra de Inte li gên cia,
não pos su i do res de cur so de for ma ção ou bá si co, se -
rão sub me ti dos a pro ces so se le ti vo es pe cí fi co para
ma trí cu la em Cur sos Espe ci a is de For ma ção, equi va -
len tes aos Cur sos de For ma ção em Inte li gên cia, de
acor do com pro gra ma ção a ser ins ti tu í da pela Esco la
de Inte li gên cia.

Art. 26. Fi cam cri a dos 1600 (um mil e se is cen -
tos) car gos de Ana lis ta de Inte li gên cia, de ní vel su pe -
ri or e 300 (tre zen tos) car gos de Téc ni co de Inte li gên -
cia, de ní vel in ter me diá rio, no Qu a dro de Pes so al da
ABIN, para pro vi men to gra du al, a par tir de 1º de ja ne i -
ro de 2003, em per cen tu al que não ul tra pas se, anu al -
men te, a 10% (dez por cen to) do to tal de car gos que
es tão sen do cri a dos por esta lei.

Art. 27. Os ocu pan tes do car go de Ana lis ta de
Inte li gên cia têm por atri bu i ções:

I – pla ne jar, exe cu tar, co or de nar, su per vi si o nar,
acom pa nhar, con tro lar e ava li ar as ati vi da des re la ci o -
na das:

a) à pro du ção de co nhe ci men tos de Inte li gên cia
de in te res se para o Esta do e a so ci e da de so bre a si tu -
a ção na ci o nal e in ter na ci o nal;

b) às ações de sal va guar da de as sun tos sen sí -
ve is;

c) às ope ra ções de Inte li gên cia;
d) às ati vi da des de pes qui sa e de sen vol vi men to

ci en tí fi co e tec no ló gi co, di re ci o na das à ob ten ção e
aná li se de da dos e à se gu ran ça da in for ma ção de
Inte li gên cia; e

e) ao de sen vol vi men to de re cur sos hu ma nos
pa ra as ati vi da des de Inte li gên cia.

II – de sen vol ver e ope rar sis te mas e equi pa -
men tos ne ces sá ri os à ati vi da de de Inte li gên cia; e

Art. 28. Os ocu pan tes do car go de Téc ni co de
Inte li gên cia têm por atri bu i ção as sis tir e apo i ar os
Ana lis tas de Inte li gên cia no de sen vol vi men to das ati -
vi da des de cor ren tes do dis pos to no art. 27.

Art. 29. A ABIN, além do pre vis to no art. 93 da
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, po de rá re -
qui si tar, em ca rá ter ex cep ci o nal, pa ra de sen vol vi -
men to de ati vi da de es pe cí fi ca ou por pra zo de ter mi -
na do, ser vi do res de ór gãos e en ti da des pú bli cos,
dan do ciên cia, ex pres sa men te, em ca da ca so, à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

Art. 30. Esta lei en tra em vi gor em 1º de fe ve re i ro 
de 2003, vi go ran do até es ta da ta o dis pos to na MP Nº
42, de 25 de ju nho de 2002.

Art. 31. Fi ca re vo ga do o art. 2º da Lei nº 9.651,
de 27 de ma io de 1998.

Sa la das Ses sões,  de de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Eu pe di -
ria ao ilus tre Re la tor que, da da a mi nha pró pria de fi -
ciên cia, es cla re ces se me lhor o seu pa re cer, uma vez
que o que es tá em dis cus são é a me di da pro vi só ria.
Não me pa re ce exis tir aqui ne nhum pro je to de lei de
con ver são. Então, va mos apro var ou re je i tar a me di da 
pro vi só ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pa ra dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pri me i ro,
vou con ce der a pa la vra ao Se na dor Ante ro Pa es de
Bar ros. Lo go a se guir, ao Se na dor Ro me ro Ju cá.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, te nho um pro je to
de lei de con ver são que, como Re la tor, eu iria apre -
sen tar. Na ver da de, o que es ta mos pro pon do é a re -
je i ção da me di da pro vi só ria – e isso, de co mum
acor do com as Li de ran ças –, por que apo iá-la se ria
per pe tu ar in jus ti ças. O pro je to de con ver são as cor -
ri gi ria, mas tran ca ria a pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor, de i xe-me ver se en ten di. V. Exª, como Re la tor,
está pro pon do a re je i ção da me di da pro vi só ria?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Exa ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A me di -
da pro vi só ria será re je i ta da caso o pa re cer de V. Exª 
seja aco lhi do pelo Ple ná rio. Ela mor re rá aqui.

Nes se sen ti do, en tão, que ro ou vir as Li de ran -
ças. De po is da dis cus são da ma té ria, pe di rei aos Lí -
de res par ti dá ri os que en ca mi nhem a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a ma té ria.

Com a pa la vra, o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, faço um es cla re ci men to. O pro je to de lei de
con ver são do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que
se ria apre sen ta do, é mu i to me lhor do que o pro je to
ori gi nal. E está ha ven do um en ten di men to com o PT. 
Então, eu gos ta ria de per gun tar à Li de ran ça do PT
se há o com pro mis so de, a par tir de ja ne i ro, ser edi -
ta do, como me di da pro vi só ria, o pro je to de con ver -
são do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. Se hou ver,

vo ta re mos fa vo ra vel men te ao pa re cer, ex tin guin do a
me di da pro vi só ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ouço a
Li de ran ça da Opo si ção, mais pre ci sa men te do PT.

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy, por 
gen ti le za.

Logo a se guir, ou vi rei o Se na dor Jef fer son Pé -
res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, re i te ra mos aqui o com pro mis so de que, para
cada um dos seg men tos, seja da Abin, seja dos au -
di to res, seja cada uma das ca te go ri as en vol vi das na 
de fi ni ção des sas me di das pro vi só ri as, o novo Go -
ver no Lula exa mi na rá ade qua da men te qua is as cor -
re ções que po de rá fa zer para ado tar a me di da le gis -
la ti va con si de ra da ade qua da, no iní cio do pró xi mo
ano le gis la ti vo. Esse é o com pro mis so que nós, do
Par ti do dos Tra ba lha do res, as su mi mos.

É im por tan te que le ve mos em con ta as re le -
van tes su ges tões fe i tas pelo Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros com re la ção a Abin.

SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Jef fer son Pe res,
a quem agra de ço a pa ciên cia.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, falo pela Li de ran ça do PDT. O acor do de Li de ran -
ças está con su ma do, mas de i xo re gis tra da a mi nha
in con for ma ção.

Con quan to eu acre di te na boa-fé do Se na dor
Edu ar do Su plicy, eu não te nho se gu ran ça de que o
fu tu ro Go ver no irá cum prir o que está sen do acor da -
do hoje, uma vez que o mes mo não foi con sul ta do.
Ire mos apro var aqui, hoje, in clu si ve, co i sas ab sur -
das, in cons ti tu ci o na li da des gri tan tes, como o art. 11
da MP nº 41, que é um ver da de i ro “trem da ale gria”,
pois trans for ma as sis ten tes ju rí di cos em ad vo ga dos
da União, car re i ras pa ra le las que exi gi ri am con cur so 
pú bli co.

A in cons ti tu ci o na li da de é fla gran te, e nós, Se -
na do res, va mos apro var isso, sob a pro mes sa não
en dos sa da pelo fu tu ro Pre si den te de que isso será
cor ri gi do. E o que será cor ri gi do? Fica ao ar bí trio de
quem? Não sei o que será cor ri gi do, se é que será.
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De for ma que fica aqui re gis tra da, em nome do 
PDT, a mi nha in con for ma ção com esse acor do, com
o de vi do res pe i to aos seus sig na tá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Melo, como
Lí der.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, com base no que aca ba
de ser dito pelo Se na dor Jef fer son Pé res, eu de se ja -
va tra zer a dis cus são para den tro ou para fora do
acor do que aca ba de ser dis cu ti do. 

As Li de ran ças con cor da ram em ado tar uma
de ter mi na da po si ção me di an te o com pro mis so da
Li de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res de que
aqui lo que es ta mos de i xan do de fa zer ago ra será fe -
i to pelo fu tu ro Go ver no. Ou seja, o Re la tor, Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, de i xou de apre sen tar a sua
con tri bu i ção, que era um Pro je to de Lei de Con ver -
são cor ri gin do in jus ti ças e im per fe i ções que S. Exª
con si de ra exis ti rem na me di da pro vi só ria em re la ção 
ao fun ci o na men to da Abin. Por quê? Por que foi as -
su mi do o com pro mis so de que es sas im per fe i ções e 
es sas in jus ti ças se rão cor ri gi das. 

A van ta gem de se fa zer isso é evi tar que a me -
di da pro vi só ria re tor ne à Câ ma ra, vol tan do a tran car 
a pa u ta da que la Casa e pre ju di can do, in clu si ve, in -
te res ses do País e do fu tu ro Go ver no, que pre ci sa
ter o Orça men to do pró xi mo ano apro va do.

Por essa ra zão e para que as co i sas fi cas sem
bas tan te cla ras, o Lí der do Go ver no em exer cí cio,
Se na dor Ro me ro Jucá, pe diu o pro nun ci a men to das 
Li de ran ças do Par ti do dos Tra ba lha do res. Fa lou o
Se na dor Edu ar do Su plicy. E o que dis se S. Exª não
é a con fir ma ção do acor do fe i to. O que o Se na dor
Edu ar do Su plicy de cla rou foi que o novo Go ver no se 
com pro me te a es tu dar o as sun to. E mais - pa la vras
de S. Exª: “a pro por as me di das que jul gar ade qua -
das e a ado tar o pro ce di men to le gis la ti vo que jul gar
ade qua do”. Em ou tras pa la vras, não há com pro mis -
so al gum, com base nas pa la vras do Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

E é por essa ra zão que, ten do par ti ci pa do
como Lí der da mi nha Ban ca da da ne go ci a ção que
per mi tiu que o acor do fos se fe i to, per gun ta ria ao Se -
na dor Edu ar do Su plicy se o acor do está fe i to ou
não, para que se pos sa man ter a po si ção que foi
acor da da. Por que o acor do foi no sen ti do de que al -
guns com pro mis sos bas tan te cla ros es ta va sen do

as su mi dos, e, na tri bu na, S. Exª não con fir mou es -
ses com pro mis sos. E nós pre ci sa mos que eles se -
jam con fir ma dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce -
do a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor Ra mez Te bet, com todo o res pe i to ao
Se na dor Ge ral do Melo, re i te ro a com pre en são cla ra
das pa la vras do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. S.
Exª está apre sen tan do ar gu men tos, su ges tões e
apon tan do im per fe i ções, que se rão con si de ra dos
pelo Go ver no Lula. 

O pró prio Se na dor Ante ro Paes de Bar ros está 
cons ci en te de que es sas su ges tões de ve rão ser ob -
je to de aper fe i ço a men to. E é este o com pro mis so
que as su mi mos: o novo Go ver no Lula exa mi na rá, à
luz das su ges tões do pró prio Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, o que for o mais ade qua do para cor ri gir
as dis tor ções que es tão con ti das na me di da pro vi só -
ria. Esse é o com pro mis so que, in clu si ve, le vou o
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros a ace i tar as pa la -
vras por mim pro nun ci a das.

Esta mos, por tan to, de acor do, Se na dor Ge ral -
do Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, pe di ria ao Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros que ex pli ci tas se as mo di fi ca ções que pre ten -
de apre sen tar nes se Pro je to de Lei, ou per gun to se
vai ane xá-las ao Pro je to a fim de fi car cla ro e di ri mir
dú vi das.

A Mesa não tem ou tra or dem de con si de ra ção
a não ser de i xar a ma té ria e o acor do per fe i ta men te
cla ros.

Con ce do a pa la vra o no bre Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, são se tes as al te -
ra ções pro pos tas e o PT as co nhe ce. Vou en ca mi -
nhá-las à Mesa para que fi quem re gis tra das, por -
que, se for lê-las, isso le va ria, no mí ni mo, sete mi nu -
tos. Então, en ca mi nho à Mesa, so li ci tan do seja con -
si de ra do como lido e re gis tra do nos Ana is da Casa. 
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O Acor do, na nos sa ava li a ção po lí ti ca e pes so al, 
de ve ser ce le bra do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra co mo Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Ju cá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Co -
mo Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
ten do em vis ta a se gun da ma ni fes ta ção do Se na dor
Edu ar do Su plicy e as pa la vras do Se na dor Ante ro Pa -
es de Bar ros e ten do si do en ca mi nha do à Me sa o
Pro je to de Con ver são que ser vi rá co mo ba se pa ra
apre ci a ção do no vo Go ver no, que ro re gis trar que da -
re mos um vo to de con fi an ça ao Go ver no do PT pa ra
que, no pró xi mo ano, pos sa mos edi tar cor re ta men te
es sa Me di da Pro vi só ria. 

Nós ire mos co brar es sa ques tão per ma nen te -
men te.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT -AL) –
Até por que quem man dou er ra do fo ram V. Exªs...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta -
men te, no bre Se na dor.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra co mo Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Me lo, co mo Lí -
der do PSDB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Co mo Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
na re a li da de, a pos tu ra que es ta mos as su min do é
uma pos tu ra de co la bo ra ção, que gos ta ría mos não
fos se mal in ter pre ta da, por que, se ela pas sa a ser vis -
ta de ou tra ma ne i ra, não te mos por que man tê-la.
Esta mos as su min do es sa po si ção no pro pó si to de co -
la bo rar. Se o no vo go ver no, do Par ti do dos Tra ba lha -
do res, es tá pres tes a as su mir, e os se us por ta-vo zes
nes ta Ca sa so li ci tam-nos que não apro ve mos a al ter -
na ti va que se ria pro pos ta pe lo Se na dor Ante ro Pa es
de Bar ros, e nós con cor da mos com is so, na re a li da -
de, es ta mos pro cu ran do aju dar a Ban ca da do Par ti do
dos Tra ba lha do res a cum prir os se us ob je ti vos. A nos -
sa po si ção não po de ser vis ta de ou tra for ma.

No en tan to, no mo men to em que con cor da mos,
em que fa ze mos o acor do, te mos o di re i to de de i xar

cla ro pe ran te a Na ção e pe ran te a es tru tu ra fun ci o nal
da Abin por que o fi ze mos: por que nos foi di to que o
Par ti do dos Tra ba lha do res res pon sa bi li za va-se, pe -
ran te o Se na do Fe de ral, por uma ini ci a ti va do fu tu ro
go ver no que cor ri gis se não ape nas as im per fe i ções
da me di da pro vi só ria, mas as in jus ti ças que ali es tão,
re sol ven do si tu a ções re cla ma das, com mu i ta ra zão,
pe los fun ci o ná ri os da Abin.

Então, que re mos de i xar cla ro que o que nos le -
va a ace i tar es sa po si ção, aten den do à so li ci ta ção
dos por ta-vo zes do no vo go ver no nes ta Ca sa, é a
con vic ção de que, por ma is cu i da do so que te nha si do
o Se na dor Edu ar do Su plicy, is so não po de ser vis to
co mo uma for ma de des ca rac te ri zar o acor do fe i to. O
com pro mis so de cor re ção das im per fe i ções e da si tu -
a ção dos fun ci o ná ri os da Abin es tá as su mi do, po is,
de ou tra for ma, o nos so com pro mis so é que não es tá.

Era es sa a ma ni fes ta ção que que ria fa zer, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a dis cus são sur giu quan do o ilus tre
Re la tor Ante ro Pa es de Bar ros apre sen ta va o seu re -
la tó rio. 

Co mo man dam o Re gi men to e a Cons ti tu i ção,
em re la ção a to da me di da pro vi só ria têm que ser ana -
li sa dos pri me i ra men te os se us pres su pos tos. Se há
es se acor do, co lo ca rei em vo ta ção, pri me i ro, se es sa
me di da pro vi só ria aten de aos pres su pos tos de re le -
vân cia e ur gên cia. Co mo há acor do pe la re je i ção, es -
pe ro que o Ple ná rio vo te “não” pa ra que en cer re mos a 
ma té ria, ar qui ve mos a me di da e aguar de mos o cum -
pri men to do acor do.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor Odel mo Leão,
pe lo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra
e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o re je i tam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no vo ta “não”,
cum prin do o acor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do ma is quem de se je en ca mi nhar a ma té ria, en -
cer ro o en ca mi nha men to.

Re je i ta da a ma té ria.
Se rá fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len tís -

si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
A ma té ria vai ao Arqui vo.

É a se guin te a me di da re je i ta da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do

art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 43, de 2002, que dis põe so bre
a re mu ne ra ção dos car gos da Car re i ra de
Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, 
Re la tor: De pu ta do Cláu dio Ca ja do
(PFL-BA).

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ge ral do
Althoff.

Cum pre à Pre si dên cia pres tar os se guin tes es -
cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia em 27 de ju nho pas sa do e
não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das nºs 1 a 12 pe ran te a Co mis são
Mis ta. As Emen das nºs 1 a 8 e nºs 10 a 12,
re ti ra das por acor do de Lí de res quan do da
apre ci a ção da ma té ria na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, de i xam de ser sub me ti das à apre -
ci a ção do Ple ná rio do Se na do por se rem
con si de ra das ine xis ten tes;

– A Emen da nº 9, de au to ria do Se na -
dor Se bas tião Ro cha, será sub me ti da às
mes mas for ma li da des re gi men ta is de que
de pen de a Me di da Pro vi só ria;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 8 de agos to
pas sa do, ten do sido apre ci a da na que la
Casa no úl ti mo dia 5;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
es go tou-se em 7 de se tem bro, e o pra zo de
ses sen ta dias de vi gên cia, em 22 de se tem -
bro pas sa do, ten do sido pror ro ga do por Ato
do Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci -
o nal da ta do de 19 de se tem bro úl ti mo;

– A me di da pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 7, pas san do a so bres tar to das as de li be -

ra ções le gis la ti vas des ta Casa até que se
ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Antes, po rém, de sig no o no -
bre Se na dor Ge ral do Althoff como Re la tor Re vi sor da
ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do Cláu -
dio Ca ja do, pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti -
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro vi só ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que -
ro fa zer o mes mo re gis tro que fiz para a me di da pro vi -
só ria an te ri or, com uma pe que na di fe ren ça.

Der ro ta mos a me di da pro vi só ria an te ri or com o
com pro mis so de o Par ti do dos Tra ba lha do res re e di -
tar, no pró xi mo ano, uma me di da aper fe i ço an do a ma -
té ria que es ta va sen do vo ta da. Ago ra, es ta mos dis cu -
tin do a ques tão de es tru tu ra ção e re mu ne ra ção dos
Pro cu ra do res da Fa zen da Na ci o nal.

Te mos duas op ções: ou emen dar aqui, por meio
de um pro je to de con ver são, am pli an do as con di ções
dos Pro cu ra do res da Fa zen da Na ci o nal, como se fez
para os Au di to res Fis ca is, e, por tan to, o pro je to vol ta
para a Câ ma ra dos De pu ta dos, ou po de mos ter tam -
bém o com pro mis so do Par ti do dos Tra ba lha do res no
sen ti do de, no iní cio do ano, dis cu tir com o sin di ca to e a
ca te go ria e, a par tir daí, apre sen tar uma ou tra me di da
pro vi só ria, res ta be le cen do as mes mas van ta gens que
os Au di to res Fis ca is ob ti ve ram.

Se o PT as su mir esse com pro mis so, como fez na
ques tão do es tu do, não va mos emen dar e va mos apro -
var da for ma como veio da Câ ma ra dos De pu ta dos. Fica 
a co lo ca ção para o Se na dor Edu ar do Su plicy.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a 
pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, al gu -
mas co i sas de vem ser co lo ca das no seu de vi do lu gar.

Em pri me i ro lu gar, as ob ser va ções fe i tas a cada
apre sen ta ção de me di da pro vi só ria ou pro pos ta de
emen da ou subs ti tu ti vo ime di a ta men te es ta be le cem a
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ne ces si da de de um acor do com o fu tu ro go ver no, em
de cor rên cia de im per fe i ções, que par ti ram do atu al Go -
ver no, aqui re pre sen ta do por um de seus Lí de res.

É im por tan te de i xar cla ro que quan do tra ta mos
des se tema, o fa ze mos em nome de um acor do es ta be -
le ci do não por so li ci ta ção do PT ou do novo go ver no.
Esse acor do foi fe i to na Câ ma ra en tre as atu a is Li de ran -
ças do Go ver no e da Opo si ção, para aten der àqui lo que
tam bém V. Exª gos ta ria como Pre si den te. V. Exª dis se,
nes ta se ma na, que gos ta ria que vo tás se mos o Orça -
men to ain da nes te ano, para agi gan tar, po ten ci a li zar e
qua li fi car o de ba te com a so ci e da de em tor no do Orça -
men to.

Para nós não há ne nhum pro ble ma em di zer que
ace i ta mos essa pro pos ta do Se na dor Ro me ro Jucá. O
que tem de ma is nela? Abso lu ta men te nada de cons -
tran ge dor ou com pli ca do para nós. 

Con cor do in te i ra men te em di zer que o novo go -
ver no pro põe-se a dis cu tir, da mes ma for ma que se pro -
põe a dis cu tir a res sal va mu i to bem fe i ta pelo Se na dor
há pou co. Isso é de fun da men tal im por tân cia. O Se na -
dor Jef fer son Pé res fez co lo ca ções, e to dos as te mos
em re la ção à in cons ti tu ci o na li da de e a pro ble mas re la ci -
o na dos com a Pre vi dên cia.

Dis cu ti mos, na Câ ma ra e no Se na do, um acor do
no sen ti do de não se obs tru ir a vo ta ção do Orça men to,
que é pro pos ta do Go ver no Fer nan do Hen ri que e não
nos sa. Então, que re mos mais tem po para fa zer o de ba -
te or ça men tá rio.

É im por tan te re gis trar mos que o es for ço que es ta -
mos fa zen do aqui não é so li ci ta ção ape nas do novo go -
ver no, mas re sul ta do de um acor do fe i to com to das as Li -
de ran ças da Câ ma ra para que ti vés se mos mais tem po
para fa zer o de ba te or ça men tá rio, por que, quan do o de -
ba te co me çar, vai ha ver mu i tas dis cus sões. Até den tro do 
PT vai ha ver dis cus são em re la ção a sa lá rio mí ni mo, a
su pe rá vit...! Então, que re mos ga ran tir mais tem po para a
dis cus são. O acor do foi fe i to na Câ ma ra en tre to dos.
Então, não há ne nhum pro ble ma em di zer que ace i ta mos 
dis cu tir qual quer tema. Afo ra o caso es pe cí fi co há pou co
re la ta do pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, pode até
ha ver te mas sem acor do. Ape nas para de i xar re gis tra do
que foi uma dis cus são fe i ta, por acor do, na Câ ma ra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a 
pa la vra, pela or dem, ao Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu per -
gun ta ria ao Se na dor Edu ar do Su plicy qual o po si ci o na -
men to do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Qu e ro fa zer um es cla re ci men to que tal vez aju de o 
PT a en ten der me lhor essa ques tão. O que o Sin di ca to
Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Fa zen da Na ci o nal está
que ren do com esta emen da? Ape nas a pa ri da de en tre

ati vos e ina ti vos, ou seja, o mes mo tra ta men to dado,
pela Me di da Pro vi só ria nº 46, aos Au di to res Fis ca is do
Te sou ro e da Re ce i ta Fe de ral. Se hou ver um com pro -
mis so do PT com os apo sen ta dos, como en ten do que
vai ha ver, va mos es tar aqui para co brar. Como sem pre
de fen de ram, vão con ti nu ar de fen den do, não te nho dú vi -
da dis so, que os ina ti vos da Pro cu ra do ria–Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal te nham o mes mo tra ta men to que
os ina ti vos do Te sou ro e os da Re ce i ta Fe de ral. Com
esse com pro mis so do PT, vo ta re mos pela ma nu ten ção
da Me di da Pro vi só ria e do acor do fe i to na Câ ma ra. Não
cha ma ram ne nhum Lí der do Se na do para dis cu tir acor -
do no Se na do. O acor do da Câ ma ra ser ve para a Câ -
ma ra; o acor do do Se na do é ou tro mo men to. 

A tí tu lo de ob ser va ção, a dis cus são do Orça men to 
ain da não está em pa u ta. Os re la to res se to ri a is não en -
tre ga ram o re la tó rio nem re ce be ram a do ta ção para
emen das do Re la tor-Ge ral. A dis cus são do Orça men to
acon te ce rá da qui a trin ta dias, opor tu ni da de em que es -
ta re mos aqui para dis cu tir sa lá rio mí ni mo, su pe rá vit, au -
men to e re a jus te dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Per gun to ao Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res
qual é a po si ção do Par ti do em re la ção aos apo sen ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a pa -
la vra o no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr. 
Pre si den te, ace i ta mos a pro po si ção do Se na dor Ro me -
ro Jucá no sen ti do da re je i ção des ta ma té ria para que
pos sa ser cor ri gi da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Des cul pe-me, Se na dor Edu ar do Su plicy. Não se tra ta
de re je i ção da ma té ria. Nós va mos apro var a me di da
pro vi só ria con for me veio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Não apre sen ta re mos emen das in se rin do os ina ti vos,
por que ha ve rá um com pro mis so do Par ti do de V. Exª
de, no pró xi mo ano, fa zer isso por meio de me di da
pro vi só ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Por se re fe rir a tra ta men to iso nô mi co das ca te go ri as,
es ta mos de acor do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, já que o Par ti do dos Tra ba lha do res
está de acor do, vo ta re mos a ma té ria sem a apre sen -
ta ção de emen das.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
de se jo fa zer um bre ve co men tá rio acer ca do pro nun -
ci a men to da Se na do ra He lo í sa He le na.

Cre io que está fi can do cla ro qual o tipo de opo si -
ção que o meu Par ti do de se ja fa zer nes ta Casa. A
opo si ção por nós de fen di da não é a de es co la pri má -
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ria, nem a de la var o pe i to, di zen do “vo cês di zi am isso
e ago ra es tão di zen do aqui lo”. Não, Se na do ra! Não
fa re mos opo si ção des se tipo.

Não obs tan te, há cer tos pon tos que pre ci sam fi -
car cla ros. Os Lí de res de Ban ca da no Se na do Fe de ral 
não po dem ser de pos tos pe los Lí de res de Ban ca da
na Câ ma ra. A Câ ma ra fez um acor do. Isso não im pe -
de as Ban ca das, no Se na do Fe de ral, de dis cu tir esse
acor do, de ace i tar ou não o que foi de ci di do na Câ ma -
ra, pois, de ou tro modo, como tan tas ve zes foi dito por
V. Exª, e tan tas ve zes foi dito pe los seus co le gas de
Ban ca da, não ha via ne ces si da de de exis tir Se na do
no Bra sil. A ques tão, aqui, é ape nas a de mar car po si -
ção e de fi nir res pon sa bi li da des. A úni ca co i sa que
não de se ja mos é que ama nhã se diga que nós co la -
bo ra mos para al gu ma ma no bra me ra men te de ma gó -
gi ca ou po pu lis ta.

Acre di to que o Par ti do dos Tra ba lha do res con -
cor da com a le gi ti mi da de das re i vin di ca ções dos Pro -
cu ra do res da Fa zen da Na ci o nal. E não en ten do que a 
po si ção da sua Ban ca da aqui seja uma po si ção con -
tra os Pro cu ra do res da Fa zen da Na ci o nal. Nem a
nos sa. No en tan to, é pre ci so, mais uma vez, de i xar
cla ro que a nos sa po si ção de apro va ção da me di da
pro vi só ria, tal e qual veio da Câ ma ra, está sen do ado -
ta da por que – não digo V. Exª – a sua Ban ca da diz
que essa po si ção é a que con vém den tro da nova re a -
li da de po lí ti ca do País e é a que con vém aos in te res -
ses do go ver no em for ma ção. 

Então, não que re mos pa re cer in tran si gen tes ou
como se es ti vés se mos aqui ape nas para la var o pe i to, 
pois se ría mos pri má ri os de ma is se es ti vés se mos fa -
zen do isso. Por tan to, a nos sa po si ção só está sen do
to ma da com base em duas co i sas: na tran qüi li da de
que nos dá o com pro mis so do Par ti do dos Tra ba lha -
do res de não de i xar de sa ten di dos os in te res ses dos
Pro cu ra do res da Fa zen da, que re i vin di cam ape nas
um tra ta men to igual ao que foi dado aos Au di to res em 
ou tra me di da pro vi só ria. De i xa-se de dar esse tra ta -
men to eqüi ta ti vo, iso nô mi co, por que o Par ti do dos
Tra ba lha do res nos diz que é con ve ni en te apro var sem 
dar essa iso no mia de tra ta men to, mas as su me o com -
pro mis so de re a brir a dis cus são do as sun to para re -
pa rar essa in jus ti ça, opor tu na men te.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com o ma i or pra zer, Se na do ra.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Fa rei
ape nas uma per gun ta bem ob je ti va. Sin ce ra men te,
nin guém vai con se guir mos trar ne nhu ma in co e rên cia
de mi nha par te em re la ção à mi nha de fe sa dos ser vi -
do res pú bli cos. Nin guém.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Não te nho dú vi da dis so, Se na do ra.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Re al -
men te, não é para ter mes mo não! No bre Se na dor,
sin ce ra men te, es tou as sus ta dís si ma por que V. Exªs,
do atu al Go ver no, não o fi ze ram? Por que V. Exªs, do
atu al Go ver no, não tra ta ram com res pe i to os ser vi do -
res pú bli cos fe de ra is, não bus ca ram a cor re ção?
Aliás, nun ca vi nin guém bri gar mais em re la ção ao de -
ba te da Pre vi dên cia do que V. Exªs! Tal vez, Se na dor
Ge ral do Melo, de mim e do meu Par ti do, V. Exª vai co -
brar. Alguns não vão ter au to ri da de para tal. V. Exª,
tudo bem, ao co brar, verá o meu dis cur so aqui per ma -
nen te men te co e ren te. Sin ce ra men te, fico im pres si o -
na da com V. Exªs, que ti ve ram to das as pos si bi li da -
des de cor ri gir im per fe i ções, de es ten der de ter mi na -
das co i sas fun da men ta is, de es ten der aos apo sen ta -
dos de ter mi na das gra ti fi ca ções, que di zi am que eram
con tra. Então, re al men te, es tou en tre a fe li ci da de e a
sur pre sa tal vez. Mas, de qual quer je i to, fico fe liz com
essa en tra da de V. Exªs, do Go ver no, para de fen der
os ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
V. Exª mu i to me hon rou com seu apar te.

Como V. Exª me fez uma per gun ta, pen so que
quem per gun ta quer sa ber a res pos ta. Vou lhe dar. Na 
re a li da de, Se na do ra, as ra zões que ti ve mos ao lon go
des ses anos para to mar as po si ções que to ma mos,
que pa re ci am fa zer de nós pes so as sem co ra ção, fri -
as, que ne ga vam tudo a todo mun do, eram to ma das
por que co nhe cía mos a re a li da de com a qual li da va o
Go ver no. Eu é que ben di go que a sua Ban ca da te nha
des co ber to es sas re a li da des e pos sa ve ri fi car ago ra
que tí nha mos ra zão. Tan to tí nha mos ra zão que a po -
si ção ado ta da por nós du ran te oito anos é a que a sua 
Ban ca da co me ça a ado tar.

A ver da de, Se na do ra He lo í sa He le na, é que, ao
lon go des tes anos, por ma i or que fos se o nos so de se -
jo – como sei que é o de V. Exª – de mu dar para me -
lhor e de dar aos ser vi do res pú bli cos con di ções de
que eles não des fru tam, tí nha mos co nhe ci men to das
pos si bi li da des e das li mi ta ções e sa bía mos dis tin guir
en tre o nos so de ver e a de ma go gia ou o po pu lis mo,
que não le vam a nada. Ao con trá rio, eles po dem nos
le var a si tu a ções cons tran ge do ras como essa, que
com pre en do em V. Exª.

Con cluo, di zen do-lhe que não te nho dú vi da al -
gu ma de que, ao lon go do seu man da to, V. Exª será
co e ren te, como anun cia – a sua fir me za e a sua co ra -
gem são al guns dos inú me ros com po nen tes da mi -
nha ad mi ra ção e do meu ca ri nho por V. Exª –, mas
tam bém não te nho dú vi da das imen sas frus tra ções
com que V. Exª terá de con vi ver, por que, por mais co -
e ren te que seja, V. Exª es ta rá di an te da re a li da de. E a
re a li da de, Se na do ra He lo í sa He le na, como sa be mos, 
mu i tas ve zes é di fe ren te do so nho.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, como Lí der do
PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria 
de fa zer uma su ges tão.

Esta mos vo tan do gran de quan ti da de de me di -
das pro vi só ri as que tra tam, fun da men tal men te, de
be ne fí ci os para ser vi do res pú bli cos de di ver sos ór -
gãos da Admi nis tra ção Fe de ral. São me di das pro vi -
só ri as que en vol vem cus tos para o Erá rio. Na Câ ma ra 
dos De pu ta dos, deve ter ha vi do uma re u nião de Lí de -
res, es ta be le ceu-se um acor do e fo ram to das vo ta -
das. As ma té ri as che ga ram ao Se na do, e, se al gu ma
de las vol tar à Câ ma ra dos De pu ta dos, a pa u ta fica
tran ca da. Tran can do-se a pa u ta, cria-se atro pe lo na
apre ci a ção do Orça men to da União, o que é um pro -
ble ma na ci o nal.

Sr. Pre si den te, é evi den te que, nes te mo men to
de tran si ção de Go ver no, os que são Go ver no hoje
se rão Opo si ção ama nhã – é de se es pe rar –, e os que 
são Opo si ção hoje – e o fo ram por mu i to tem po e as -
su mi ram mu i tas po si ções cuja co e rên cia será co bra -
da, mas no mo men to cer to e na hora opor tu na – se -
rão Go ver no ama nhã e te rão a res pon sa bi li da de de
cum prir o Orça men to. Daí de cor re o es ta be le ci men to
da po lê mi ca atu al. Os que an tes ti nham com pro mis -
sos que não eram de res guar dar o Orça men to os te -
rão ama nhã, en quan to os que an tes eram co bra dos
por ca te go ri as de ser vi do res e não po di am aten dê-los 
– por que ti nham a obri ga ção de cum prir o Orça men to
– ago ra de se jam aten der às re i vin di ca ções.

Por tan to, está co lo ca do cla ra men te um con fli to
de in te res ses que pre ci sa, pela ver ten te po lí ti ca, ser
re sol vi do. E jul go opor tu no que, em nome do in te res -
se na ci o nal e não do in te res se po lí ti co, sus pen da-se
esta ses são e se faça uma re u nião de Lí de res ou de
Par ti dos para que se en con tre uma so lu ção à luz do
in te res se na ci o nal.

Evi den te men te, é pre ci so que se faça jus ti ça às
ca te go ri as fun ci o na is, mas va mos fa zer o que se fez
na Câ ma ra. Esta é uma Casa re vi so ra. Não te mos
obri ga ção ne nhu ma de apro var o que veio da Câ ma -
ra, mas te mos obri ga ção de não in ter rom per o pro -
ces so, de vo tar “sim” ou “não” às ma té ri as e de en con -
trar so lu ções para as de man das na ci o na is.

Então, Srªs e Srs. Se na do res, que ro su ge rir,
como Lí der do PFL – e esta é a po si ção do meu Par ti -
do, que vai exer cer opo si ção, mas não ra i vo sa, pois
não fa re mos opo si ção ra i vo sa em ne nhum mo men to
–, que es sas ma té ri as to das se jam dis cu ti das num cli -
ma de en ten di men to, ten do como ob je ti vo o in te res se
na ci o nal, a go ver na bi li da de. Que se sus pen da esta

ses são e que fa ça mos uma re u nião de Lí de res para
que se apla i ne a pa u ta e se pos sa vo tar esta ma té ria
com a dis cus são fo ca da no in te res se na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ouvi aten ta men te as
pa la vras do Se na dor José Agri pi no e cre io que as ba -
ses para o en ten di men to já es tão pos tas. Fo ram ex pli -
ci ta das in clu si ve pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

Não é a pri me i ra vez, Sr. Pre si den te, que o Se -
na do che ga a uma si tu a ção de, em fun ção do fi nal de
ano, em fun ção de ce le ri da de do tem po, ter que chan -
ce lar as de ci sões ori un das da Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Isso já acon te ceu di ver sas ve zes nes sa épo ca de 
fi nal de ano. Du ran te es tes oito anos em que es tou
aqui, sem pre acon te ceu.

O que es ta mos que ren do e que foi a ba se do
acor do na Câ ma ra dos De pu ta dos? As po lê mi cas
exis ten tes em re la ção às MPs já es tão ma is ou me nos 
de fi ni das. Ca da um dos Lí de res da Ban ca da sa be
qua is são as po lê mi cas. Uma de las já foi re sol vi da, a
MP da Abin – Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia –, em
que ha via o pro je to de lei de con ver são e op tou-se por 
re je i tar a me di da pro vi só ria, já que sua re je i ção não
im pli ca re tor no à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Nes ta que es tá sen do dis cu ti da ago ra, o pa re cer 
do Re la tor é pe la vo ta ção da MP tal co mo ela ve io da
Câ ma ra dos De pu ta dos. E a Ban ca da da Ba hia lan -
çou uma pro pos ta a res pe i to da Ce plac – Co mis são
Exe cu ti va do Pla no da La vou ra Ca fe e i ra – com a qual
con cor da mos, que é a de tam bém re je i tar mos a MP,
se gun do o mes mo prin cí pio da Abin: va mos re je i tá-la
por que a sua re je i ção não im pli ca re tor no à Câ ma ra,
e o no vo Go ver no as su me o com pro mis so de dis cu -
ti-la. Aliás, o no vo Go ver no es tá as su min do o com pro -
mis so de re dis cu tir to dos es ses as sun tos. E não se
tra ta aqui de fi car no dis cur so de “Opo si ção ra i vo sa”
ou “Opo si ção co la bo ra ti va”. Du ran te oi to anos, fiz par -
te da Opo si ção e não en ten do nem ace i to o tí tu lo de
“Opo si ção ra i vo sa”. A pro pó si to, es ta mos so li ci tan do
da Ban ca da da fu tu ra Opo si ção uma po si ção se me -
lhan te àque la to ma da por nós, da Ban ca da da atu al
Opo si ção, an tes da ele i ção, quan do ace i ta mos vo tar
a fa vor da emen da da CPMF, ace i ta mos li mi tar o pra -
zo de tra mi ta ção, ace i ta mos re du zir in ters tí cio. Tu do
is so foi an tes da ele i ção, quan do não sa bía mos quem
se ria ele i to. Mes mo as sim, en ten día mos que a vo ta -
ção da que la emen da era fun da men tal pa ra se man ter 
o Orça men to, qual quer que fos se o can di da to a as su -
mir o Go ver no. Aca bou sen do Lu la o ele i to, co mo po -
de ria ter si do Jo sé Ser ra ou qual quer dos ou tros can -
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di da tos. E es sa po si ção nos sa – que ho je se ria clas si -
fi ca da co mo Opo si ção co la bo ra ti va – foi ado ta da an -
tes da atu al ele i ção, no ca so es pe cí fi co da CPMF, co -
mo tam bém em di ver sas ou tras ma té ri as que pas sa -
ram por es ta Ca sa.

Então, Sr. Pre si den te, a nos sa pro pos ta é que
vo te mos to das as MPs da for ma co mo vi e ram da Câ -
ma ra dos De pu ta dos – e, se hou ver a ma ni fes ta ção
fa vo rá vel de to dos os Lí de res, se ria dis pen sá vel a in -
ter rup ção da ses são pro pos ta pe lo Se na dor Jo sé
Agri pi no. Onde hou ver acor do, co mo já acon te ceu no
ca so da Abin – e o ca so da Ce plac tam bém ca mi nha
pa ra um acor do –, vo ta-se pe la re je i ção da me di da
pro vi só ria, por que is so não im pli ca ria re tor no à Câ -
ma ra. E o fu tu ro Go ver no es ta rá aqui as su min do o
com pro mis so – co mo já as su miu pu bli ca men te com
os ser vi do res – de que to das es sas ques tões se rão
dis cu ti das e en ca mi nha das. Além dis so, ha ve rá in ter -
lo cu ção per ma nen te com os re pre sen tan tes dos ser -
vi do res e com os sin di ca tos, ao con trá rio do que
acon te ceu no atu al Go ver no. Isso fi ca por con ta ape -
nas de al gu mas far pa zi nhas que têm de ha ver sem -
pre quan do se fa la em Go ver no e Opo si ção. Mas es se 
com pro mis so es ta rá sen do aqui as su mi do pe las Li de -
ran ças do fu tu ro Go ver no, e fa ze mos uma pro pos ta
ob je ti va. Va mos vo tar to das as MPs da for ma co mo vi -
e ram da Câ ma ra pa ra im pe dir que o seu re tor no
àque la Ca sa blo que ie a pa u ta da Câ ma ra. Lem bro
que não es tá em dis cus são ape nas o or ça men to, mas 
tam bém pro je tos de lei que se re la ci o nam com o or ça -
men to, com a ar re ca da ção. Não se tra ta do or ça men -
to stric to sen su, mas de ma té ri as que a ele se re la ci -
o nam.

Assu mi ría mos o com pro mis so de vo tar to das as 
me di das pro vi só ri as da for ma co mo vi e ram da Câ ma -
ra ou, al ter na ti va men te, re je i ta ría mos aque las que fo -
rem de con sen so. Pa re ce-me que a úni ca ma té ria
nes sa si tu a ção é a que se re fe re à CEPLAC, o Item 5
da pa u ta.

Assim, con ti nu a ría mos a ses são com ba se no
mes mo acor do fe i to na Câ ma ra, des de que ha ja a
con cor dân cia de to dos os Lí de res do Se na do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, res pon den do ao Se na dor José Edu ar do Du tra e
so li ci tan do a aten ção do Se na dor Edu ar do Su plicy,
afir mo que con cor da re mos com a pro po si ção. 

Com re fe rên cia ao Item 5, so bre a CEPLAC, so -
mos exa ta men te pe la re je i ção com o acor do de que
se ja li do o pro je to de con ver são de au to ria do De pu ta -
do Jo sé Car los Ale lu ia, pa ra que fi que re gis tra do nos

Ana is e sir va de ba se pa ra uma dis cus são no iní cio do 
ano. 

Qu an to ao Item 6, a Me di da Pro vi só ria nº 46, vo -
ta re mos pa ra que ela se ja man ti da da for ma co mo es -
tá. 

Com re la ção ao Item 7, a Me di da Pro vi só ria nº
47, gos ta ria do com pro mis so do Par ti do dos Tra ba -
lha do res de tra tar a ques tão do Pe ri to Fe de ral Agrá -
rio, ou se ja, dos ser vi do res do Incra que fa zem a re for -
ma agrá ria, pa ra que te nham tam bém o aten di men to
igua li tá rio ao tra ta men to da do an te ri or men te.

Por tan to, es sa é a nos sa po si ção. Estan do de
acor do o Par ti do dos Tra ba lha do res, vo ta re mos to das 
as me di das pro vi só ri as da for ma co mo vi e ram da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, che gan do, as sim, a um en ten -
di men to e a uma vo ta ção rá pi da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor José Agri pi no, di an te des sas con si de ra ções,
con sul to V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, tra ta-se de uma pro pos ta po si ti va com a
qual es ta mos de acor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Assim
sen do, da rei con ti nu i da de à tra mi ta ção da Me di da
Pro vi só ria nº 43, de 2002, co lo can do em vo ta ção o
pa re cer do Re la tor, De pu ta do Cláu dio Ca ja do, pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is da re -
le vân cia e da ur gên cia.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o pa re cer.
Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria e 

da Emen da nº 9, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria apro va da pela

Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo da Emen da.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Em vo ta ção a Emen da nº 9, de pa re cer con trá -

rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a me di da apro va da, e a
emen da re je i ta da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 44, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 44, de 2002, que dis põe so bre
a in clu são dos car gos da Co mis são Exe cu ti -
va do Pla no da La vou ra Ca ca u e i ra –
CEPLAC, no Pla no de Clas si fi ca ção de Car -
gos, ins ti tu í do pela Lei nº 5.645, de 10 de
de zem bro de 1970, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
nos ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são,
re je i ta do pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, pro fe ri do na que le Ple ná rio, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De -
pu ta do José Car los Ale lu ia (PFL-BA).

Re la tor Re vi sor: Se na dor Wal deck
Orne las.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 27 de ju nho pas sa -
do e não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, foi apre sen ta da uma
emen da, pe ran te a Co mis são Mis ta, re ti ra da 
pelo au tor quan do da apre ci a ção da ma té ria 
na Câ ma ra dos De pu ta dos. A re fe ri da
emen da de i xa de ser sub me ti da ao Ple ná rio 
do Se na do, por ser con si de ra da ine xis ten te;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 08 de agos -
to, ten do sido apre ci a da na que la Casa no
úl ti mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin do dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 07 de se -
tem bro, e o pra zo de ses sen ta dias de vi -
gên cia no dia 22 de se tem bro pas sa do, ten -
do sido pror ro ga do por Ato do Pre si den te da 
Mesa do Con gres so Na ci o nal da ta do de 19
de se tem bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da
for mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti -
mo dia 07, pas sa do a so bres tar to das as

de ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa 
até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Antes, po rém, de sig no o no -
bre Se na dor Wal deck Orne las, Re la tor Re vi sor da
ma té ria.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pa ra
pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a CEPLAC é um ór gão
da es tru tu ra do Mi nis té rio da Agri cul tu ra da ma i or im -
por tân cia em re la ção à la vou ra ca ca u e i ra. Ain da ago -
ra te ve um pa pel fun da men tal em fa ce da pra ga do
ca cau de no mi na da vas sou ra-de-bru xa, que fez com
que ca ís se a pro du ção na ci o nal e até in ver tes se o flu -
xo de co mér cio in ter na ci o nal, fa zen do com que o Bra -
sil, tra di ci o nal men te ex por ta dor de ca cau, pas sas se a 
ser im por ta dor do pro du to.

Gra ças aos tra ba lhos da CEPLAC, es ta mos ten -
do uma re ver são des se qua dro, com a clo na gem do
ca cau e com o con tro le da pra ga vas sou ra-de-bru xa.

Essa me di da pro vi só ria, que de cor reu de um
com pro mis so as su mi do in clu si ve pe lo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que em Ilhéus, na se de da CEPLAC,
não cor res pon de em ab so lu to aos in te res ses da ins ti -
tu i ção e dos se us fun ci o ná ri os.

Des sa for ma, o meu pa re cer é no sen ti do de que 
se ado te o pro je to de lei de con ver são apre sen ta do na 
Câ ma ra pe lo De pu ta do Jo sé Car los Ale lu ia. Por es se
mo ti vo, apre sen tei um re que ri men to de in ver são de
pa u ta e re que i ro a V. Exª que se ja trans cri to nos Ana is 
o pro je to de lei de con ver são cons tan te do pa re cer na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Enten de mos, con tu do, que é tão gra ve e tão ne -
ga ti vo o con te ú do des sa me di da pro vi só ria, que tal -
vez o me lhor ca mi nho se ja a sua re je i ção. Se gun do
os en ten di men tos com as Li de ran ças do Go ver no e
da Opo si ção, es se pa re ce ser o ca mi nho ma is ade -
qua do.

Gos ta ria de ou vir as Li de ran ças do Go ver no e
da Opo si ção pa ra, en tão, ma ni fes tar-me quan to à re -
le vân cia e à ur gên cia.

É o se guin te o pro je to de lei de con ver -
são men ci o na do:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº .., DE 2002

“Art. 1º Fi cam in clu í dos no Pla no de Clas si fi ca -
ção de Car gos e Sa lá ri os, ins ti tu í do na Lei nº 5.645,
de 10 de de zem bro de 1970, os ser vi do res da Co mis -
são Exe cu ti va do Pla no da La vou ra Ca ca u e i ra _
CEPLAC, de que tra ta o De cre to nº 73.960, de 18 de
abril de 1974, ór gão es pe cí fi co da es tru tu ra bá si ca do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e do Abas te ci men -
to, de acor do com o art. 16, in ci so I, da Lei nº 9.649,
de 27 de ma io de 1998, cu jos ser vi do res se rão en -
qua dra dos ob ser va da a cor re ção com as res pec ti vas
de no mi na ções, atri bu i ções e re qui si tos de for ma ção,
con for me cons tan te do ane xo I.

Art. 2º Os be ne fí ci os de cor ren tes do en qua dra -
men to na Lei nº 5.645, de 1970, se rão es ten di dos aos 
ser vi do res ina ti vos e pen si o nis tas;

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na da ta de sua pu -
bli ca ção.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Me sa es cla re ce que, com re la ção
ao item an te ri or, re fe ren te à Me di da Pro vi só ria nº 43,
de 2002, a Emen da nº 9 foi re je i ta da.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pe lo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002-CN. 

Se na dor Wal deck Orne las, qual a con clu são do
seu pa re cer?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Gos ta ria de ou vir o com pro mis so dos Lí de res do Go -
ver no e da Opo si ção quan to à re je i ção da ma té ria pa -
ra, en tão, ma ni fes tar-me quan to à re le vân cia e à ur -
gên cia – do Go ver no de ho je e Opo si ção de ama nhã
e da Opo si ção de ho je e Go ver no de ama nhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pa -
ra en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –

Sr. Pre si den te, con cor da mos com a pro pos ta. Já nos
ma ni fes ta mos com re la ção à re je i ção do Item 5, Me di -
da Pro vi só ria nº 44, com o com pro mis so do Par ti do
dos Tra ba lha do res de re e di tá-la no pró xi mo ano me -
lho ra da, ten do co mo ba se da ne go ci a ção o pro je to de 
con ver são do De pu ta do da Jo sé Car los Ale lu ia. 

Por tan to, acom pa nha mos a po si ção do Re la tor
Se na dor Wal deck Orne las e gos ta ría mos de ou vir a
po si ção do Lí der do PT, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Pa -
ra en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, con cor da mos com a pro pos ta de re je i -
ção do Se na dor Wal deck Orne las pa ra que, in clu si ve,
o pró xi mo Go ver no pos sa aper fe i ço ar e me lho rar a
es tru tu ra de fun ci o na men to da CEPLAC.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, ha ven do a con cor dân cia dos do is Blo cos
Par la men ta res, so li ci to a V. Exª que co lo que em vo ta -
ção, opi nan do con tra no que diz res pe i to à ur gên cia e
à re le vân cia.

Vo to pe la re je i ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o pa re cer do Re la tor De pu ta do Jo sé Car los Ale lu -
ia (PFL-BA), pe lo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e pe la ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só -
ria, com o vo to do Re la tor pe la re je i ção da ma té ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que con cor dam
com a re je i ção que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u -
sa.)

Re je i ta da.

A ma té ria vai ao Arqui vo. Se rá fe i ta a co mu ni ca -
ção ao Pre si den te da Re pú bli ca.

É a se guin te a ma té ria re je i ta da:
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O SR PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a

re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 21, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria 46, de 2002,
que dis põe so bre a re es tru tu ra ção da Car re -
i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal, que pas -
sa a de no mi nar-se Car re i ra Au di to ria da Re -
ce i ta Fe de ral – ARF, e so bre a or ga ni za ção
da Car re i ra Au di to ria-Fis cal da Pre vi dên cia
So ci al e da Car re i ra Au di to ria-Fis cal do Tra -
ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria
e às emen das, na for ma do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 21 de 2002, pro fe ri do no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De -
pu ta do Jo va ir Aran tes (PSDB – GO).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos: 

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 27 de ju nho pas sa -
do e não che gou a se ins ta lar; 

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das nº 1 a 225 pe ran te a Co mis são
Mis ta; 

– A me di da pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra no dia 8 de agos to pas sa do, ten do
sido apre ci a da e apro va da na que la Casa no 
úl ti mo dia 5 de no vem bro, nos ter mos do
Pro je to de Lei de Con ver são; 

– O pra zo de 45 dias para a tra mi ta ção 
da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go -
tou-se des de o úl ti mo dia 07 de se tem bro e
o pra zo de 60 dias de vi gên cia, no dia 22 de 
se tem bro pas sa do, ten do sido pror ro ga do
por ato do Pre si den te do Se na do Fe de ral
da ta do de 19 de se tem bro úl ti mo; 

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do no úl ti mo dia 07,
pas san do a so bres tar to das as de ma is de li -
be ra ções le gis la ti vas des ta Casa, até que
se ul ti me a sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes, po rém, so li ci to ao ilus tre Se na dor Ge ral -
do Melo que in di que o Re la tor Re vi sor da ma té ria.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, in di co o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes
de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá apre ci ar a
pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to dos pres su pos -
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da
pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1,
de 2002, do Con gres so Na ci o nal.

Com a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, o nos so pa re cer é fa vo rá vel ao pro je to
de lei de con ver são que veio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, re gis tran do a jus te za da me lho ria do sa lá rio
ini ci al dos au di to res e tam bém a pa ri da de dada,
nes sas emen das, a ati vos e ina ti vos.

Por tan to, o pa re cer é fa vo rá vel, ao qual pe di -
mos a apro va ção a to dos os nos sos com pa nhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do Jo va ir Aran tes 
(PSDB-GO), pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi -
só ria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor José Agri pi no para en ca -
mi nhar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, essa me di da pro vi só ria en cer ra uma
lon ga dis cus são dos au di to res da Re ce i ta Fe de ral,
que, por mu i to tem po, ba ta lha ram por jus ti ça.

Cre io que o tex to que vem da Câ ma ra dos De -
pu ta dos é con ve ni en te, e o PFL en ca mi nha fa vo ra -
vel men te à ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª, como Lí der do PMDB,
tam bém en ca mi nha fa vo ra vel men te? Re fi ro-me aos
pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, a po si ção do PMDB é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se -
na dor Ge ral do Melo já se pro nun ci ou.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o PSDB não se pro nun ci ou. Fiz ape -
nas a de sig na ção do Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
pode pro nun ci ar-se.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
O pro nun ci a men to é pela apro va ção da po si ção do
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
se po si ci o na o Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, so mos fa vo rá ve is à apro va ção da
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o pa re cer, pas sa-se à dis cus são, em con jun to, da 
me di da pro vi só ria, das emen das e do pro je to de lei
de con ver são, em tur no úni co.(Pa u sa)

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do Arti go 312, Inci so II do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral - RISF, re que i ro
seja des ta ca do para vo ta ção em se pa ra do a Emen -
da 179, apre sen ta da à MPV nº 46/2002, para in se rir
no pro je to de lei  da con ver são.

Sala das Ses sões, 12 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ca mi nho
con tra ri a men te.

Nos so acor do, fe i to aqui, foi con trá rio a qual -
quer emen da. O pa re cer é con trá rio e, por tan to,
peço aos Lí de res que re je i tem o des ta que.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção. Como vota o Se na dor José Agri pi no?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Con trá -
rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Con for me a po si ção do Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por gen ti le za?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Re la tor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Re je i ta -
do o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se à vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº
21, de 2002, apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, 
em tur no úni co. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
A Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, Sr. 
Pre si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
O PSDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – O
PTB en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – O
PFL vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o Pro je to de Lei de Con ver são nº 21, de 2002, fi -
cam pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e as Emen -
das de nºs 01 a 225.

A ma té ria vai à san ção. (Ma ni fes ta ção das ga -
le ri as.)

É o se guin te o pro je to apro va do:
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As emen das pre ju di ca das en con -
tram-se pu bli ca das no Diá rio do Con gres so
Na ci o nal do dia 3 de ju lho de 2002.}

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Me sa
so li ci ta, em bo ra tar di a men te, que a as sis tên cia não
se ma ni fes te du ran te a vo ta ção.

Se a ad ver tên cia não ser viu pa ra es ta opor tu ni -
da de ser vi rá pa ra ou tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 47, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do § 6º do

art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a 
re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 47, de 2002, que dis põe so bre
a es tru tu ra ção da Car re i ra de Pe ri to Fe de ral 
Agrá rio, a cri a ção da Gra ti fi ca ção de De -
sem pe nho de Ati vi da de de Pe ri to Fe de ral
Agrá rio – GDAPA e da Gra ti fi ca ção Espe ci al 
de Pe ri to Fe de ral Agrá rio – GEPRA, e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria
e pela re je i ção das Emen das de nºs 1 a 28
apre sen ta das, pro fe ri do no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Wag ner
Ros si (PMDB – SP).

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa mos à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 27 de ju nho pas sa -
do e não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das nºs 1 a 28, pe ran te a Co mis são
Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 08 de agos to 
pas sa do, ten do sido apre ci a da na que la
Casa no úl ti mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 08 de se -
tem bro, e o pra zo de ses sen ta dias de vi -
gên cia no dia 23 de se tem bro pas sa do, ten -
do sido pror ro ga do por Ato da Mesa do

Con gres so Na ci o nal da ta do de 20 de se -
tem bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ain da ao Ple ná rio que 
o as te ris co no Ane xo II, cons tan te da pá gi na 9 do
avul to da pre sen te ma té ria é erro de di gi ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pe lo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Wag ner Ros si, do PMDB de São Pa u lo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pe la or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape -
nas re gis tro que já ha vía mos le van ta do a ques tão dos 
en ge nhe i ros agrô no mos e fis ca is agro pe cuá ri os do
Incra. Há um com pro mis so do Se na dor Edu ar do Su -
plicy e do PT de aten der a ques tão com uma aná li se
ma is apu ra da e uma no va me di da pro vi só ria. Inclu si -
ve pe ço o apo io do vi ce-Pre si den te ele i to, que es tá
aqui pre sen te. Por tan to, es ta mos bem cer ca dos e cal -
ça dos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pe la or dem.

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

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pe -
la or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
ti ve mos a opor tu ni da de de di zer – e va mos re pe tir –
que não es ta mos com pac tu an do com in cons ti tu ci o -
na li da de nem ile ga li da de, mas os ser vi do res pú bli cos
fe de ra is te nham con vic ção e cer te za de que não va -
mos re pe tir os er ros e a fal ta de com pro mis so com o
se tor pú bli co ocor ri dos du ran te os oi to anos de man -
da to do Go ver no Fer nan do Hen ri que.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dis cus -
são em con jun to da me di da pro vi só ria e das emen -
das, em tur no úni co. (Pa u sa)
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Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a
dis cus são.

Em vo ta ção.
So bre a me sa, re que ri men to que se rá li do pe lo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 529, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 311, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro pre fe rên cia pa ra a Emen da nº 28, a
fim de ser vo ta da an tes Me di da Pro vi só ria nº 47, de
2002, que dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car re i ra de
Pe ri to Fe de ral Agrá rio a cri a ção da Gra ti fi ca ção de
De sem pe nho de Ati vi da de de Pe ri to Fe de ral Agrá rio – 
GDAPA e da Gra ti fi ca ção Espe ci al de Pe ri to Fe de ral
Agrá rio – GEPRA, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sa la das Ses sões,12 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs. Se na do res, an tes de se pas sar à vo ta ção do re -
que ri men to que aca ba de ser li do, a Pre si dên cia es -
cla re ce ao Ple ná rio que a Emen da nº 28 con subs tan -
cia um subs ti tu ti vo à me di da pro vi só ria na for ma de
pro je to de lei de con ver são. 

Nes se sen ti do, se apro va do o re que ri men to de
pre fe rên cia, es ta Pre si dên cia sub me te rá ao Ple ná rio,
em pri me i ro lu gar, a Emen da nº 28, que, se apro va da,
pre ju di ca rá a me di da pro vi só ria e as de ma is emen -
das apre sen ta das à ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to de pre fe rên cia pa -
ra vo ta ção da Emen da nº 28 so bre a me di da pro vi -
só ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pa ra en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Ju cá pa ra en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pa ra en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, aca ba mos de fa zer um acor do com 
o Se na dor Edu ar do Su plicy. 

Esta ma té ria de que tra ta o re que ri men to do
Se na dor Ma u ro Mi ran da se rá ob je to de aten di men to 
no iní cio do ano. Fi ze mos es se acor do e en ca mi nha -
re mos fa vo ra vel men te ao tex to que ve io da Câ ma ra. 

Por tan to, en ca mi nho con tra ri a men te ao re que ri -
men to, ten do em vis ta que con fio na po si ção do Par ti -
do dos Tra ba lha do res de que no pró xi mo ano se rá
aber ta es sa dis cus são, e uma no va me di da pro vi só ria 
res ta be le ce rá o pi so sa la ri al e o en qua dra men to de
ou tras car re i ras, co mo a de en ge nhe i ro, na car re i ra
de pe ri to do Incra.

Nos sa po si ção é con trá ria ao re que ri men to, pa -
ra que se ja man ti do o acor do fe i to com o Par ti do dos
Tra ba lha do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con fir mo o en ten di men to, Se na dor Ma u ro Mi ran da,
ha vi do com a Li de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, ex cep ci o nal men te, V. Exª tem a pa la -
vra.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO. Pa ra
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pe ço a pa la vra ape nas pa ra en ca mi nhar. 

Ten do em vis ta a exis tên cia do acor do – é cla -
ro que o acom pa nha rei, ain da ma is com es se com -
pro mis so da Li de ran ça do PT na Ca sa –, con tu do,
gos ta ria de de i xar re gis tra do que a Emen da nº 47
diz res pe i to ao Qu a dro do Incra, em que não de ram
um tra ta men to igua li tá rio en tre en ge nhe i ras e en ge -
nhe i ros agrô no mos pa ra o mes mo ser vi ço.

Por is so, con fi an do na Li de ran ça do PT e no
pró xi mo Go ver no, ace i to o acor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pos so
con si de rar, en tão, re je i ta do o re que ri men to? (Pa u -
sa.)

Re je i ta do o re que ri men to.

Vo ta ção da me di da pro vi só ria apro va da pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo das emen das.

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en -
cer ra do o en ca mi nha men to. 

Em vo ta ção a me di da. (Pa u sa.)
As Sras e os Srs Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 01 a 28,

que têm pa re cer con trá rio.
As Sras e os Srs Se na do res que as re je i tam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta das.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a seguinte a medida aprovada e as
emendas rejeitadas:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

 com a re da ção da da pe la
 Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, Me di da
Pro vi só ria nº 48, de 2002, que dis põe a cri a -
ção da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati -
vi da de de Con tro le e Se gu ran ça de Trá fe go
Aé reo – GDASA e da Gra ti fi ca ção Espe ci al
de Con tro le do Trá fe go Aé reo – GECTA, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
pro fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la -
tor: De pu ta do Wag ner Ros si (PMDB-SP).

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
es ta Pre si dên cia no dia 27 de ju nho pas sa -
do e não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de se is di as, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
pe ran te a Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 08 de agos to 
pas sa do, ten do si do apre ci a da na que la Ca -
sa no úl ti mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin co di as pa -
ra tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na -
ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 08 de se -
tem bro, e o pra zo de ses sen ta di as de vi -
gên cia no dia 23 de se tem bro pas sa do, ten -
do si do pror ro ga do por Ato da Me sa do
Con gres so Na ci o nal da ta do de 20 de se -
tem bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da
for mal men te pe lo Se na do Fe de ral no úl ti -
mo dia 07, pas sa do a so bres tar to das as

de ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Ca sa 
até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas -
sa-se à apre ci a ção da ma té ria.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, 
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência e pela adequação financeira e
orçamentária da Medida Provisória, nos termos do
art.8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Wag ner Ros si, do PMDB de São Pa u lo, que con clu iu
pe lo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra
e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à dis cus são da me di da pro vi só ria, em
tur no úni co. (Pa u sa).

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer -
ra da a dis cus são.

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria apro va da pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Não ha ven do ora do res ins cri tos pa ra en ca mi -
nhar a vo ta ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha -
men to.

As Sras e os Srs Se na do res que a apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da. 

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 49, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
com a re da ção da da pe la 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 49, de 2002, que au to ri za o
Po der Exe cu ti vo a con tra tar em no me da
União ope ra ção de cré di to in ter no e a con -
ce der ga ran tia da União a en ti da des da ad -
mi nis tra ção fe de ral in di re ta, bem co mo a
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral, aos Mu ni cí pi os
e às su as en ti da des da ad mi nis tra ção in di -
re ta, em ope ra ção de cré di to in ter no, e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
pro fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Wag ner Ros si (PMDB
–SP).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
es ta Pre si dên cia no dia 2 de ju lho do cor -
ren te e não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de se is di as, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
pe ran te a Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 13 de agos to 
do cor ren te ano, ten do si do apre ci a da na -
que la Ca sa no úl ti mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin co di as pa -
ra tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na -
ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 12 de se -
tem bro, e o pra zo de ses sen ta di as de vi -
gên cia no dia 27 de se tem bro pas sa do, ten -
do si do pror ro ga do por Ato da Me sa do
Con gres so Na ci o nal da ta do de 20 de se -
tem bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pe lo Se na do Fe de ral no úl ti mo

dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Ca sa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pe lo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Wag ner Ros si, pe lo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só -
ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à dis cus são da me di da pro vi só ria, em
tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, en cer ro a dis -
cus são.

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria apro va da pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res pa ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs Se na do res que a apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de ter mi na a re ti fi ca ção da data da Lei nº
6.263, de 18 de no vem bro de 1975, nos au tó gra fos
na Me di da Pro vi só ria.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 10:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 50, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
com a re da ção da da pe la 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 50, de 2002, que abre, em
favor de Operações Oficiais de Crédito,
crédito extraordinário no valor de trezentos e 
oitenta milhões, novecentos e cinco mil,
oitocentos e oitenta e três reais, para os fins 
que especifica, tendo

Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no plenário da Câmara dos
Deputados, em substituição à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, Relator: Deputado Wagner
Rossi (PMDB-SP).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
perante a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização;

– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto 
passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 05;

– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se no último dia 12 de
setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 27 de setembro passado,
tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 26 de
setembro do corrente ano;

– A Medida Provisória foi recebida
formalmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as
demais deliberações legislativas desta Casa 
até que se ultime sua votação.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pe lo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.

Em dis cus são o pa re cer.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, pe ço a pa la vra pa ra dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pa ra dis cu tir o pa re cer do ilus tre De -
pu ta do Wag ner Ros si, quan to aos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia.

Tra ta-se do item 10 da pa u ta.

A SRª HELOÍSA HELENA  (Blo co/PT – AL. Pa -
ra dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Estou en ten -
den do, es tou en ten den do.

Sr. Pre si den te, na da co mo os me us bons an jos 
da guar da, que, às ve zes, con se guem in va dir os in -
fer nos alhe i os pa ra que, de re pen te, eu olhe a
Ordem do Dia. Só que ro re gis trar o meu vo to con tra, 
por que te nho cer te za de que a his tó ria de Ala go as
não co lo ca rá nas mi nhas cos tas a ope ra ção imo ral
de uma dí vi da mo bi liá ria, que dí vi da nun ca exis tiu.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer -
ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o pa re cer, com o vo to con trá rio da
Se na do ra He lo í sa He le na.

Dis cus são da me di da pro vi só ria, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a 
dis cus são.

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria apro va da pe la 
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Não ha ven do ora do res que que i ram en ca mi -
nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Sras e Srs Se na do res que a apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) 

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 54, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
com a re da ção da da pe la 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 54, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de trin ta e se is 
mi lhões, tre zen tos e ses sen ta e cin co mil re -
a is, pa ra os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do no ple ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i -
ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor Pro fes -
sor Lu i zi nho (PT–SP).

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:

– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
perante a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 14 de agos to 
pas sa do, ten do si do apro va da na que la Ca sa 
no úl ti mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin co di as pa -
ra tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na -
ci o nal es go tou-se no úl ti mo dia 14 de se -
tem bro, e o pra zo de ses sen ta di as de vi -
gên cia no dia 29 de se tem bro úl ti mo, ten do
si do pror ro ga do por Ato da Me sa do Con -
gres so Na ci o nal da ta do de 26 de se tem bro
úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pe lo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -

is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Ca sa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá
de le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la 
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Pro fes sor Lu i zi nho, pe lo aten di men to dos pres su pos -
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer -
ra da a dis cus são.

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria apro va da pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs Se na do res que a apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 55, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
com a re da ção da da pe la 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 55, de 2002, que au to ri za con -
di ções es pe ci a is pa ra o cré di to de va lo res
igua is ou in fe ri o res a R$ 100,00 (cem re a is), 
de que tra ta a Lei Com ple men tar nº 110, de
29 de ju nho de 2001, e dá ou tras pro vi dên -
ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria
e pe la re je i ção da Emen da nº 1, pro fe ri do
no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De -
pu ta do Pro fes sor Lu i zi nho (PT–SP).

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
es ta Pre si dên cia no dia 12 de ju lho pas sa do 
e não che gou a se ins ta lar;

– Du ran te o pra zo de se is di as, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, foi apre sen ta da uma
emen da pe ran te a Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 14 de agos to 
pas sa do, ten do si do apre ci a da na que la Ca -
sa no úl ti mo dia 05;

– O pra zo de qua ren ta e cin co di as pa -
ra tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na -
ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 14 de
se tem bro, e o pra zo de ses sen ta di as de vi -
gên cia no dia 29 de se tem bro pas sa do, ten -
do si do pror ro ga do por Ato da Me sa do
Con gres so Na ci o nal da ta do de 26 de se -
tem bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pe lo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Ca sa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá
de le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la 
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Pro fes sor Lu i zi nho, que con clu iu pe lo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to. 

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o pa re cer.

Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria e
da emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer -
ra da a dis cus são.

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria apro va da pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo da emen da.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

Vo ta ção da Emen da nº 1, de pa re cer con trá rio.
(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Sras e os Srs Se na do res que a apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

São as seguintes a matéria aprovada e 
a emenda rejeitada:
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EMENDA 1

O art. 2º pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 2º O ti tu lar de con ta vin cu la da do
FGTS, com ida de igual ou su pe ri or a ses -
sen ta e cin co anos, se ho mem, e com ida de 
igual ou su pe ri or a ses sen ta anos, se mu -
lher, ou que vier a com ple tar essa ida de até
a data fi nal para fir mar o ter mo de ade são
de que tra ta o art. 6º da Lei Com ple men tar
nº 110, de 2001, fará jus ao cré di to do com -
ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria de que
tra ta a re fe ri da Lei Com ple men tar, com a re -
du ção nela pre vis ta, em par ce la úni ca, no
mês se guin te ao de pu bli ca ção des ta Me di -
da Pro vi só ria ou no mês sub se qüen te ao
que com ple tar a men ci o na da ida de.”

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 56, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção da da pe la 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 56, de 2002, que dispõe sobre
a inclusão dos cargos que especifica, no
plano de classificação de cargos instituído
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, altera as Leis nº 10.486, de 4 de julho 
de 2002 e nº 5.662, de 21 de junho de 1971
e dá outras providências, tendo

Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição das Emendas de nºs 1 e 2,
apresentadas, proferido no plenário da
Câmara dos Deputados, em substituição à
Comissão Mista, Relator: Deputado Antonio
Cambraia (PSDB – CE).

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:

– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 2 de agosto
passado e não chegou a se instalar;

– Du ran te o pra zo de se is di as, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das nºs 1 e 2, pe ran te a Co mis são
Mis ta;

– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto 

passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 05;

– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 14
de setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 29 de setembro passado,
tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 26 de
setembro último;

– A Medida Provisória foi recebida
formalmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as
demais deliberações legislativas desta Casa 
até que se ultime sua votação.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá
de le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la 
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor De pu ta do
Anto nio Cam bra ia, que con clu iu pe lo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o pa re cer.
Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, da me di da

pro vi só ria e das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem pe ça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria apro va da pe la

Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo das emen das.
Não ha ven do quem pe ça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Pas sa-se à vo ta ção em glo bo das Emen das de

nºs 1 e 2, que pos su em pa re cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta das.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

São as seguintes a matéria aprovada e 
as emendas rejeitadas:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 60, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pela 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 60, de 2002, que abre, em fa -
vor de Encar gos Fi nan ce i ros da União, cré -
di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$7.000.000.000,00 (sete bi lhões de re a is),
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
pro fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção, Re la tor: De pu ta do Wag ner Ros si
(PMDB – SP).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
emen das pe ran te a Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 29 de agos to 
pas sa do, ten do sido apre ci a da na que la
Casa no úl ti mo dia 06;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 29
de se tem bro, e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia no dia 14 de ou tu bro pas sa do, ten -
do sido pror ro ga do por Ato da Mesa do
Con gres so Na ci o nal da ta do de 11 de ou tu -
bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo

dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá
de le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la 
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor Wag ner Ros si, 
que se ma ni fes ta pe lo aten di men to aos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro vi só -
ria. É uma pre li mi nar.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria apro va da pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos. (Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer -
ra do o en ca mi nha men to. 

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 15:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 63, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pela 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 63, de 2002, 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, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria
e pela re je i ção das Emen das nºs 1 a 5, pro -
fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do Osval do Bi ol chi (PMDB –
RS).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 28 de agos to úl ti mo
e não che gou a se ins ta lar; 

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das nºs 1 a 5, pe ran te a Co mis são
Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 9 de se tem -
bro pas sa do, ten do sido apre ci a da na que la
Casa no úl ti mo dia 06;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 10
de ou tu bro, e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia no dia 25 de ou tu bro pas sa do, ten -
do sido pror ro ga do por Ato da Mesa do
Con gres so Na ci o nal da ta do de 24 de ou tu -
bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá
de le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la 
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor De pu ta do
Osval do Bi ol chi pe lo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, bem co mo
pe la ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria e 
das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria apro va da pe la
Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo das emen das.
(Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en cer -
ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

Vo ta ção em glo bo das Emen das de nºs 1 a 5, de
pa re cer con trá rio.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta das.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

São as se guin tes a me di da apro va da e 
as emen das re je i ta das: 
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a se guin te re da ção:

Art. 1º Fica cri a do o Pro gra ma Di ver si -
da de na Uni ver si da de, no âm bi to do Mi nis -
té rio da Edu ca ção. com a fi na li da de de im -
ple men tar e ava li ar es tra té gi as para a pro -
mo ção do aces so ao en si no su pe ri or de
pes so as per ten cen tes a gru pos so ci al men te 
des fa vo re ci dos, pri o ri ta ri a men te dos afro -
des cen den tes e dos in dí ge nas bra si le i ros.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao ca put do art. 1º cons tan te da MP, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Fica cri a do o Pro gra ma Di ver si -
da de na Uni ver si da de no âm bi to do Mi nis té -
rio da Edu ca ção. com a fi na li da de de im ple -
men tar e ava li ar es tra té gi as para a pro mo -
ção do aces so e per ma nên cia no en si no su -
pe ri or de pes so as per ten cen tes a gru pos
so ci al men te des fa vo re ci dos, pre fe ren ci al -
men te dos afro des cen den tes e dos in dí ge -
nas bra si le i ros.’ (NR)

EMENDA Nº 3

Dê-se ao ca put do art 2º cons tan te da MP, a se -
guin te re da ção:

“Art. 2º “O Pro gra ma Di ver si da de na
Uni ver si da de será exe cu ta do me di an te a
trans fe rên cia de re cur sos da União a en ti da -
des de di re i to pú bli co ou de di re i to pri va do,
sem fins lu cra ti vos, que atu em na área de
edu ca ção e que de sen vol vam pro je tos para
aten der a fi na li da de do Pro gra ma.” (NR)

EMENDA Nº 4

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 2º cons tan te da 
MP, a se guin te re da ção:

“Art. 2º (...)
Pa rá gra fo úni co. A trans fe rên cia de re -

cur sos para en ti da des de di re i to pú bli co ou
de di re i to pri va do, sem fins lu cra ti vos. que
aten dam aos re qui si tos do ca put. será re a li -
za da por meio da ce le bra ção de con vê nio
ou de ou tro ins tru men to au to ri za do por lei.”
(NR)

EMENDA Nº 5

Acres cen te-se o se guin te art. 7º à Me di da Pro vi -
só ria nº 63, de 26 de agos to de 2002:

Art 7º O art. 16 da Lei nº 9.394, de 20
de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te in ci so IV:

Art. 16....................................................
 .............................................................
IV – as ins ti tu i ções de edu ca ção su pe -

ri or, cri a das por en tes de di re i to pú bli co, que 
não se jam man ti das com re cur sos pú bli cos
ou ad mi nis tra das me di an te in di ca ção di re ta
dos seus di ri gen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 16:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 65, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pela 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 65, de 2002, 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,
ten do 

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria
e pela re je i ção das Emen das de nºs 1 a 12,
pro fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e -
nhalgh. (PT – SP).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 28 de agos to úl ti mo
e não che gou a se ins ta lar; 

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das as
Emen das nºs 1 a 12, pe ran te a Co mis são
Mis ta. A Emen da nº 7, re ti ra da pelo au tor
quan do da apre ci a ção da ma té ria na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, de i xa de ser sub me ti da
ao ple ná rio do Se na do, por ser con si de ra da
ine xis ten te;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 11 de se tem -
bro pas sa do, ten do sido apre ci a da na que la
Casa no úl ti mo dia 06;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 12
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de ou tu bro, e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia no dia 27 de ou tu bro pas sa do, ten -
do sido pror ro ga do por Ato da Mesa do
Con gres so Na ci o nal da ta do de 24 de ou tu -
bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá de
le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres su pos tos 
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela ade qua -
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro vi só ria nos
ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de 2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor De pu ta do Luiz
Edu ar do Gre e nhalgh, pelo aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, Re la tor Re vi sor da ma té ria no Se na do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
pro fe rir o pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, esta Me di da Pro vi só ria per mi ti rá o es ta be le ci -
men to de re gras para a con ces são de be ne fí ci os da
anis tia po lí ti ca. De po is de mu i tos anos de luta da so ci -
e da de bra si le i ra e do mo vi men to po pu lar or ga ni za do,
con se gui mos avan çar no rumo da con quis ta des sa
anis tia, mas ape nas hoje, de fi ni ti va e ir re ver si vel men -
te, va mos re gu la men tá-la.

Tive a hon ra de ser o re la tor da ma té ria re fe ren -
te à anis tia po lí ti ca na Co mis são Mis ta do Con gres so
Na ci o nal e pude, Sr. Pre si den te, co man dar uma ne -
go ci a ção que, en tre ou tros efe i tos, per mi tiu aos anis ti -
a dos a op ção de re ce bi men to em pres ta ção úni ca ou
con ti nu a da e a isen ção do pa ga men to de Impos to de
Ren da com re la ção aos be ne fí ci os da anis tia; es ta be -
le ce mos um pra zo para pres cri ção e de fi ni mos o ór -
gão res pon sá vel pelo res pec ti vo pa ga men to; es ta be -
le ce mos um pa ra dig ma, que era a gran de ban de i ra de 
todo o mo vi men to na ci o nal pela anis tia; fi xa mos pra zo 
para pa ga men to, e, fun da men tal men te, ob ti ve mos a
abran gên cia que o povo bra si le i ro pre ten dia.

A anis tia foi ne go ci a da por me no ri za da men te.
Lo gra mos, com o Go ver no Fe de ral, o com pro mis so
de edi tar nova me di da pro vi só ria com o pro du to in te i -
ro da ne go ci a ção. Des se modo, es ta mos res ga tan do
uma dí vi da com os anis ti a dos po lí ti cos e, no va men te,
fa zen do re en con trar a Na ção bra si le i ra. A anis tia é,
so bre tu do, re con ci li a ção, e sin to mu i to or gu lho e hon -

ra de ter co la bo ra do ver da de i ra men te para que che -
gás se mos a bom ter mo. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, que ro ape nas en ca mi nhar com mu i -
ta sa tis fa ção a vo ta ção des te pro je to tão bem re la ta do 
pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros, res sal tan do os avan -
ços con se gui dos com esta Me di da Pro vi só ria e com
ou tras me di das to ma das an te ri or men te com re la ção
à anis tia e à re in ser ção po lí ti ca em nos so País. 

O Go ver no vota fa vo ra vel men te, lou van do a ini -
ci a ti va da apro va ção da Câ ma ra e do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, esta Me di da Pro vi só ria re gu la men ta o
dis pos to no art. 8º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, que tra ta da anis tia aos per se gui dos
po lí ti cos des de 1946 até a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção 
de 1988. Essa re gu la men ta ção põe ter mo à di fi cul da de
de tra ta men to da ma té ria, so bre tu do em re la ção a in de -
ni za ções na for ma de be ne fí ci os de for ma con ti nu a da a
que fa zem jus os tra ba lha do res que pos su íam vín cu lo
em pre ga tí cio no re gi me ge ral de pre vi dên cia e in de ni za -
ções de pres ta ção úni ca a que fa zem jus, por exem plo,
ci da dãos que eram in te gran tes do mo vi men to es tu dan til 
du ran te o re gi me mi li tar e que não pos su íam vín cu lo de
pres ta ção de ser vi ços pro fis si o na is. 

A cen tra li za ção do exa me dos re que ri men tos de 
re co nhe ci men to da con di ção de anis ti a do no âm bi to
do Mi nis té rio da Jus ti ça cons ti tui um as pec to dig no de 
lou vor por per mi tir ma i or ra ci o na li da de ad mi nis tra ti va. 
Foi mu i to im por tan te a re la to ria do De pu ta do Luiz
Edu ar do Gre e nhalgh, que se in cli nou pela sua apro -
va ção na for ma ori gi nal, bem como a do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros. Inclu si ve a pró pria Co mis são de Anis -
tia do Mi nis té rio do Tra ba lho foi, en tre 1992 e 1994,
pre si di da por nos so as ses sor o Sr. Tha les Ma cha do
Co e lho, que, com co nhe ci men to da ques tão, des ta -
cou a ade qua da re gu la men ta ção da ma té ria.

Por tan to, elo gi a mos o tra ta men to dis pen sa do e
so mos fa vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o pa re cer do ilus tre Re la tor De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti -
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria e 

das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo das emen das.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Lí der do PFL, Se -
na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo de cla rar a ale -
gria com que voto esta ma té ria. Te nho cer te za de que
meu Par ti do vo ta rá in te gral men te fa vo rá vel à apro va -
ção da Me di da Pro vi só ria nº 65, que, em nos so en ten -
di men to, sig ni fi ca a ma ni fes ta ção cla rís si ma da ma tu -
ri da de da clas se po lí ti ca no Bra sil, que, aci ma de par -
ti dos ou com a par ti ci pa ção de to dos os par ti dos, ela -
bo rou algo que sig ni fi ca o re gi me do anis ti a do po lí ti -
co, cu i da do sa men te pre pa ra do com cri té ri os de jus ti -
ça, re cu pe ran do di re i tos e, aci ma de tudo, fa zen do
his tó ria. 

Com tais pa la vras, re co men do o voto “sim” à
ma té ria que o PFL en dos sa por in te i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro o en ca -
mi nha men to.

Em vo ta ção a me di da, sem pre ju í zo das emen -
das.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.).

Apro va da a me di da pro vi só ria.
Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 1 a 6 e 8 a

12, de pa re cer con trá rio.
As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta das.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

São as se guin tes a me di da apro va da e 
as emen das re je i ta das:
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EMENDA Nº 1

Inclua-se § 3º no art. 3º da MP nº 65/02:

“Art. 3º ...................................................
§ 3º Os que fo ram anis ti a dos, re in te -

gra dos, re ad mi ti dos ou apo sen ta dos, te rão
di re i to a di fe ren ça en tre o que re ce bem e o
que de ve ri am re ce ber nos ter mos do art. 8º
do ADCT, da CF/88.

EMENDA Nº 2

Su pri ma-se o § 2º do art. 4º da MP em ques tão.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 2º do art. 4º a se guin te re da ção:

“Art. 4º ..................................................
§ 2º Em ne nhu ma hi pó te se o va lor da

re pa ra ção eco nô mi ca, em pres ta ção úni ca,
ul tra pas sa ra o pe río do com pre en di do en tre
31 de mar ço de 1964 até 5 de ou tu bro de
1988.

EMENDA Nº 4

Su pri ma-se o pa rá gra fo 4º do ar ti go 6º da Me di -
da Pro vi só ria em epí gra fe.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao § 4º do art. 6º a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
§ 4º Para os efe i tos des ta Me di da Pro -

vi só ria, con si de ra-se pa ra dig ma a me lhor si -
tu a ção fun ci o nal cons ta ta da en tre os pa res
ou co le gas con tem po râ ne os do anis ti a do.”

EMENDA Nº 6

Dê-se ao § 5º do art. 6º a se guin te re da ção:

Art. 6º ...................................................
§ 5º Des de que haja ma ni fes ta ção do

be ne fi ciá rio, será res ta u radO no pra zo de
até 6 (seis) me ses a con tar da data do re -
que ri men to, o va lor da apo sen ta do ria e da
pen são ex cep ci o nal, re la ti va ao anis ti a do
po lí ti co, que te nha sido re du zi do ou can ce -
la do em vir tu de de cri té ri os pre vi den ciá ri os
ou es ta be le ci do por or dem nor ma ti vas ou de 
ser vi ços do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So -
ci al – INSS, res pe i ta do o dis pos to no art. 7º
des ta Me di da Pro vi só ria.”

EMENDA Nº 8

Acres cen te-se o se guin te in ci so ao art. 2º da MP.

Art. 2º ...................................................
..............................................................
XVIII – obri ga dos a afas tar-se de suas

ati vi da des la bo ra is, sen do au tô no mos, pro -
fis si o na is li be ra is, em pre sá ri os ou tra ba lha -
do res ru ra is.

EMENDA Nº 9

Inclua-se o in ci so XVIII no art. 2º da MP nº 65/02

“Art. 2º ...................................................
XVIII – atin gi dos pelo De cre to-Lei de

nº 158, de 10 de fe ve re i ro de 1967.

EMENDA Nº 10

Acres cen te-se ao art. 16 os se guin tes pa rá gra fos:

“Art. 16. .................................................
§ 1º Apli cam-se os dis po si ti vos des sa

Me di da Pro vi só ria tam bém aos pro ces sos
de anis tia dos ser vi do res pú bli cos ci vis e
em pre ga dos da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, bem
como aos em pre ga dos de em pre sas pú bli -
cas e so ci e da des de eco no mia mis ta sob
con tro le da União, nas con di ções da Lei nº
8.878, de 11 de maio de 1994.

§ 2º Os pro ces sos de anis tia a que se
re fe re o § 1º, de fe ri dos ou não, in clu si ve os
que es tão em aná li se ou ar qui va dos, se rão
trans fe ri dos ao Mi nis té rio da Jus ti ça, no pra -
zo es ti pu la do pelo art. 11 des ta Me di da Pro -
vi só ria, e se rão sub me ti dos a exa me pela
Co mis são de Anis tia a que se re fe re o art.
12 des ta Me di da Pro vi só ria.

EMENDA Nº 11

Dê-se ao art. 22 a se guin te re da ção:
“Art. 22. Fi cam re vo ga dos a Me di da

Pro vi só ria nº 2.151-3, de 24 de agos to de
2001, o § 2º do art. 1º, o art. 2º, o § 5º do
art. 3º, e os arts. 4º e 5º da Lei nº 6.683, de
28 de agos to de 1979, e o art. 150 da Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991.”

EMENDA Nº 12

Inclua-se ar ti go com a se guin te re da ção:
Art. O ca put do art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de

ma io de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 2º O re tor no ao ser vi ço dar-se-á,
ex clu si va men te, no car go ou em pre go an te -
ri or men te ocu pa do ou, quan do for o caso,
na que le re sul tan te da res pec ti va trans for -
ma ção e res trin ge-se aos que for mu lem re -
que ri men to fun da men ta do e acom pa nha do
de do cu men ta ção à Co mis são de Anis tia,
que será cri a da pelo Po der Exe cu ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Embo ra
não se ja cos tu me da Me sa ma ni fes tar-se so bre ma té -
ri as apre ci a das, cum pre res sal tar que es se as sun to
vem sen do dis cu ti do am pla men te. Foi in clu si ve ob je to 
de ve to e che ga ago ra a um fi nal fe liz, pa ra a ma tu ri -
da de da de mo cra cia bra si le i ra, re pa ran do gra ves in -
jus ti ças.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 17:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 67, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
 com a re da ção dada pela 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 67, de 2002, que dis põe so bre
o tra ta men to tri bu tá rio dis pen sa do às em -
pre sas de trans por te aé reo, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
Re la tor: De pu ta do Alber to Gold man
(PSDB-SP).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 05 de agos to úl ti mo
e não che gou a se ins ta lar; 

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, não fo ram apre sen ta das
emen das pe ran te a Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 18 de se tem -
bro pas sa do, ten do sido apre ci a da na que la
Casa no úl ti mo dia 06;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 19
de ou tu bro, e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia no dia 3 do cor ren te, ten do sido
pror ro ga do por Ato da Mesa do Con gres so
Na ci o nal da ta do de 31 de ou tu bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá
de le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di -
da pro vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº
1, de 2002.

Em vo ta ção o pa re cer do De pu ta do Alber to
Gold man, do PSDB de São Pa u lo, que con clu iu pelo 
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e
or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Apro va do o pa re cer, pas sa-se à dis cus são em
tur no úni co da Me di da Pro vi só ria.

Não ha ven do ora do res ins cri tos, de cla ro en -
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria.(Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, pas -
sa-se à vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a
Me di da Pro vi só ria, que i ram per ma ne cer sen ta dos.
(Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 18:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 68, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pela 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 68, de 2002, que al te ra as Leis 
nºs 10.209, de 23 de mar ço de 2001, e
10.233, de 5 de ju nho de 2001, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria
e pela re je i ção da Emen da nº 1, pro fe ri do
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De -
pu ta do Ta deu Fi lip pel li (PMDB-DF).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– A Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 05 de se tem bro úl ti -
mo e não che gou a se ins ta lar; 

– Du ran te o pra zo de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, foi apre sen ta da uma
emen da pe ran te a Co mis são Mis ta;

– A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 18 de se tem -
bro pas sa do, ten do sido apre ci a da na que la
Casa no úl ti mo dia 06;

– O pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 19
de ou tu bro, e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia no dia 03 do cor ren te, ten do sido
pror ro ga do por Ato da Mesa do Con gres so
Na ci o nal da ta do de 31 de ou tu bro úl ti mo;

– A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 07, pas sa do a so bres tar to das as de ma -
is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio ha ve rá
de le var em con si de ra ção o aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pe la 
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor De pu ta do Ta -
deu Fi lip pel li, pe lo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e pe la ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só -
ria.

Apro va do.

Dis cus são em con jun to da Me di da Pro vi só ria e
da emen da em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Vo ta ção da Me di da Pro vi só ria sem pre ju í zo da
emen da.(Pa u sa.)

Não ha ven do quem pe ça a pa la vra, de cla ro en -
cer ra do o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção a me di da.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

Apro va da.

Vo ta ção de Emen da nº 1, de pa re cer con trá rio.
(Pa u sa.)

Re je i ta da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

São as se guin tes a ma té ria apro va da e 
a emen da re je i ta da:
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EMENDA Nº 1

Acres cen te-se ao art. 82 cons tan te do art. 2º da
MP o se guin te pa rá gra fo:

“§ 4º Exce tu am-se das com pe tên ci as
do ór gão exe cu ti vo ro do viá rio da União, as
ex pres sas nos in ci sos V, VI e VII do art. 21
da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, 
que são exer ci das pela au to ri da de de trân si -
to da União, ex pres sas no art. 20 da Lei nº
9503, de 23 de se tem bro de 1997.” (NR).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a pa u ta está de sobs tru í da. Va mos
con ti nu ar a Ordem do Dia.

A Mesa sen te-se no de ver de pa ra be ni zar to dos
os Srs. Se na do res e re la to res, que con tri bu í ram com
o bom an da men to e a de sobs tru ção de nos sa pa u ta.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
es tou aqui para anun ci ar algo mu i to do lo ro so: a mor te 
de um ami go meu e nos so com pa nhe i ro de Par ti do,
que, in clu si ve, fa zia par te da Di re ção Na ci o nal. Não
te rei con di ções de fa lar. Fiz uma nota e gos ta ria que
ela cons tas se dos Ana is. 

Gos ta ria tam bém de agra de cer a so li da ri e da de
do Se na dor Car los Wil son e de to dos os nos sos ami -
gos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª po -
de ria, pelo me nos, de cli nar o nome do fa le ci do, Se na -
dor Ro ber to Fre i re? Com pre en do o so fri men to por
que V. Exª está pas san do.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Byron Sa ri nho.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Com pre en do a di fi cul -
da de do Se na dor Ro ber to Fre i re em ler a nota. Tra -
ta-se de uma pes soa com quem S. Exª ti nha um re la -
ci o na men to de ir mão e que foi pre si den te do PPS em
Per nam bu co du ran te mu i tos anos e tam bém se cre tá -
rio-ge ral. Era uma das fi gu ras mais que ri das em nos -
so Esta do e, la men ta vel men te, su i ci dou-se hoje, às

15h, na ci da de do Re ci fe. Vou pe dir for ça para que eu
con si ga ler a nota que o Se na dor Ro ber to Fre i re pro -
vi den ci ou, em nome do PPS.

Eis a nota do Se na dor Ro ber to Fre i re, pre si den -
te do PPS, dis tri bu í da em 12 de no vem bro de 2002:

É di fí cil con ter a emo ção quan do pen -
sa mos e fa la mos de Byron Sa ri nho, que nos 
aban do na tão re pen ti na e tra gi ca men te.
Pos so as se gu rar, no PPS exis tem mu i tos
bons, sin ce ros e de di ca dos mi li tan tes, mas
ne nhum é su pe ri or a ele. No má xi mo, po -
dem igua lá-lo.

Para mim, Byron era como um ir mão – 
e sei o ta ma nho da dor quan do se per de um 
ir mão, por que já an tes per de ra um. Estu da -
mos jun tos na Fa cul da de de Di re i to em
1962, in gres sa mos ao mes mo tem po no an -
ti go PCB, aju da mos a fun dar o MDB e lu ta -
mos do mes mo lado con tra a di ta du ra, cons -
tru í mos o PPS. Dis cus sões mu i tas; gran des
di ver gên ci as, ja ma is.

Com a mor te de Byron tam bém mor re
par te da his tó ria da vida pú bli ca. Ami go de
pri me i ra hora, for mu la dor po lí ti co nato, de -
mo cra ta e hu ma nis ta ra di cal, aman te da cul -
tu ra e do povo de Per nam bu co, en tu si as ta
do Bra sil, so nha dor, so ci a lis ta, es te ve em to -
das as mi nhas cam pa nhas vi to ri o sas ou
der ro ta das. Sem pre com o seu es pí ri to crí ti -
co, pon de ra do, um por to se gu ro para quem
fa zia da po lí ti ca arte de mu dan ça e uma ati -
vi da de no bre.

O PPS fi cou mais po bre, Per nam bu co
fi cou mais po bre, o Bra sil fi cou mais po bre.
Espe ro que pos sa mos con ti nu ar o seu le ga -
do de es pe ran ça.

O par ti do per deu um dos seus mais lú ci dos di -
ri gen tes.

Como Pre si den te do PPS e como ami go, além
de en vi ar o nos so abra ço de con for to à sua fa mí lia,
pro cla ma mos pu bli ca men te: Byron, mu i to obri ga do!

Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, essa é a
nota ela bo ra da pelo Se na dor Ro ber to Fre i re.

Qu e ro tam bém, em meu nome, ex ter nar a mi -
nha dor, por que sei da im por tân cia do com pa nhe i ro
Byron Sa ri nho na for ma ção po lí ti ca do nos so Esta do
e prin ci pal men te da nos sa ge ra ção.

Byron será sem pre lem bra do: Byron, que em to -
dos os mo men tos com ba teu a di ta du ra mi li tar; Byron,
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que aju dou na re de mo cra ti za ção des te País; Byron,
que foi um re fe ren ci al de luta es pe ci al men te para nós
que mo ra mos em Per nam bu co.

Por isso, Sr. Pre si den te, ex ter na mos a nos sa
dor, que é mu i to for te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Gos ta ria
de di zer ao Se na dor Ro ber to Fre i re, que se au sen tou
do ple ná rio com pre en si vel men te, ao Se na dor Car los
Wil son e aos de ma is Se na do res que a Mesa se as so -
cia à dor de todo o Esta do de Per nam bu co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 19:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

Pri me 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 14, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer nan do Ri be i -
ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção,
às uni da des da Fe de ra ção que pro du zi rem
sal do po si ti vo na sua ba lan ça com o ex te ri -
or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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 Anto nio Car los Ju ni or,
fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 4-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, e abs ten ção do
Se na dor Ri car do San tos.

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus -
são.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 20:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001 (nº
3.752/97, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o Con se lho Fe de ral e os Con se lhos
Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta lis -
tas e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 593, 594 e 595, de
2002, das Co mis sões

 – de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca, 1º pro nun ci a men -

to: pela au diên cia da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a cons ti tu ci o -
na li da de e ju ri di ci da de da ma té ria; 2º pro -
nun ci a men to: fa vo rá vel com voto con trá rio
do Se na dor Wal deck Orne las; e 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 vo tos con trá ri os
dos Se na do res Antô nio Car los Ju ni or, Wal -
deck Orne las, Ro me ro Jucá, José Edu ar do
Du tra, Ro ber to Fre i re e Osmar Dias, e abs -
ten ção do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 530, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001 a fim de ser fe i ta na
ses são de 16 de de zem bro pró xi mo.

Sala das Ses sões, 12 de no vem bro de 2002. -
Ma u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de adi a men to da dis cus são.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em con se qüên cia, o Pro je to de Lei da Câ ma ra

nº 110, de 2001, cons ta rá da Ordem do Dia da ses são 
de 16 de de zem bro pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 21:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 298, de 2001 (nº
164/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Con ven ção nº 171, da
Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, re la -
ti va ao Tra ba lho No tur no, ten do

Pa re cer, sob nº 537, de 2002, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na, fa vo -
rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CRE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Mesa pres ta os se guin tes es cla re ci men tos: a Men -
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sa gem nº 344, de 1991, que ori gi nou a pre sen te ma -
té ria, sub me tia à apro va ção do Con gres so Na ci o nal
os tex tos da Con ven ção nº 171, re la ti va ao tra ba lho
no tur no, bem como o do Pro to co lo de 1990, re fe ren -
te à Con ven ção nº 89, de 1948, so bre o tra ba lho no -
tur no de mu lhe res. 

A Mesa da Câ ma ra, ao apre ci ar a ma té ria, de i -
xou de dar tra mi ta ção à men sa gem na par te re la ti va
ao Pro to co lo de 1990, re la ti vo à Con ven ção nº 89, de
1948, pro ce den do so men te à apre ci a ção da Con ven -
ção nº 171. Nes se sen ti do, foi apre sen ta do e apro va -
do por aque la Casa o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 164, de 1995, que, lido no ple ná rio do Se na do Fe -
de ral, re ce beu o nº 298, de 2001. Qu an do da ins tru -
ção da ma té ria nes ta Casa, a Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal pro fe riu o Pa re cer nº
537, de 2002, con clu in do pela apre sen ta ção da
Emen da nº 1, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, subs ti tu ti vo, acres cen tan do ao Pro -
je to um art. 2º que con clui pela re je i ção do Pro to co lo
de 1990. Uma vez con fir ma do que o dis po si ti vo cons -
tan te do art. 2º da Emen da nº 1, da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res, foi ar qui va do pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos, será sub me ti do à apre ci a ção do Ple ná rio o
tex to do pro je to ori gi nal. Vez que ex pun gi do o dis po si -
ti vo re tro men ci o na do, o tex to re ma nes cen te da re fe ri -
da emen da é idên ti co ao en ca mi nha do ao Se na do
por aque la Casa.

Nes se sen ti do, foi en ca mi nha do à Mesa re que ri -
men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí -
cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 531, DE 2002

Se nhor Pre si den te, em aten ção ao Ofí cio SF, nº
1.741/2001 de sua au to ria, re que i ro, nos ter mos do
art. 312, in ci so III, do Re gi men to Inter no, des ta que
para Re je i ção do art. 2º da Emen da Subs ti tu ti va da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res ao Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 298, de 2001, que apro va o tex to
da Con ven ção nº 171, da Orga ni za ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho, re la ti va ao Tra ba lho No tur no.

Jus ti fi ca ção

A pri me i ra co i sa que fáz-se ne ces sá rio es cla re -
cer ao Ple ná rio é que, ori gi nal men te, pela Men sa gem
nº 344, de 1991, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, o en -
tão Pre si den te Fer nan do Col lor sub me tia à con si de -
ra ção do Con gres so Na ci o nal os tex tos da Con ven -
ção nº 171, re la ti va ao tra ba lho no tur no, bem como o
do Pro to co lo de 1990, re la ti vo à Con ven ção nº 89, so -

bre tra ba lho no tur no (mu lhe res), 1948. Entre tan to, a
Câ ma ra dos De pu ta dos re me teu para re vi são des ta
Casa tão so men te o Tex to da Con ven ção 171.

O meu re que ri men to deve-se ao fato de que,
ten do sido o re la tor da ma té ria na Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res, con clui meu re la tó rio ofe re cen do um
Subs ti tu ti vo àque le Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
que veio da Câ ma ra, ex pli ci tan do o nos so de sa cor do
com a ade são do Bra sil ao Pro to co lo de 1990, re la ti vo 
a Con ven ção nº 89, da Orga ni za ção Inter na ci o nal do
Tra ba lho, e o mes mo foi apro va do por una ni mi da de
por aque le ór gão téc ni co, pas san do a cons ti tu ir o Pa -
re cer da Co mis são de Re la ções Exte ri o res.

Entre tan to, à luz do pro ces so le gis la ti vo e em
res pe i to a pre ce i tos re gi men ta is, as duas Me sas do
Con gres so, após tro ca de cor res pon dên ci as, en ten -
de ram que, na ver da de, o Se na do de ve ria ater -se a
ana li sar a Con ven ção 171, con cor dan do am bas que a 
Câ ma ra dos De pu ta dos te nha de i xa do “de dar tra mi -
ta ção” ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo re fe ren te à
Con ven ção 89, “por fal ta de am pa ro re gi men tal para
seu se gui men to”.

Con si de ran do que o tex to do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo que veio da Câ ma ra di fe re do Subs ti tu ti vo
que apre sen tei na Co mis são de Re la ções Exte ri o res
ape nas no que tan ge ao ar ti go 2º (onde foi fe i ta a
men ção ao Pro to co lo de 1990, re la ti vo à Con ven ção
nº 89, da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho),
con si de ro que ao re que rer o Des ta que para a Re je i -
ção des se mes mo ar ti go, lo gran do com isso sua su -
pres são, te re mos um pa re cer cor re to, do pon to de vis -
ta do pro ces so le gis la ti vo, nos ter mos que a Câ ma ra
dos De pu ta dos en ten deu ser cor re to, sem que seja
ne ces sá rio fa zer re tor nar a ma té ria à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de ral para nova
ma ni fes ta ção.

São es ses os es cla re ci men tos que en ten do,
face ao inu si ta do, de via aos no bres Se na do res e aos
ele i to res que acom pa nham de per to a ati vi da de par -
la men tar.

Sala das Ses sões, 12 de no vem bro de 2002. -
Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De acor -
do com os es cla re ci men tos pres ta dos pela Pre si dên -
cia, o re que ri men to será jun ta do ao pro ces so e ar qui -
va do, as sim como a Emen da nº 1, da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à apre -
ci a ção da ma té ria.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
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A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, os tex tos da Con ven ção nº
171 e da Con ven ção nº 89 são ob je to de gran des dis -
cus sões en tre tra ba lha do res, en ti da des não-go ver na -
men ta is e clas se em pre sa ri al. A ma té ria em apre ço
cu i da – como já foi dito – da pres ta ção de ser vi ços no -
tur nos. É im por tan te que se res ga te nes te ple ná rio
que ela foi re la ta da na Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res pelo Se na dor Tião Vi a na se guin do a po si ção, na
Le gis la tu ra an te ri or, da Se na do ra Be ne di ta da Sil va e, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos, da De pu ta da San dra
Star ling, como Re la to ras.

Esta ma té ria opi na no sen ti do do aca ta men to da 
Con ven ção nº 171 e da re je i ção da Con ven ção nº 89,
am bas da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho. A
di fe ren ça re si de no fato de que a Con ven ção nº 171
da OIT au to ri za o tra ba lho no tur no de for ma ge né ri ca, 
des de que se jam ado ta das sal va guar das de pro te ção 
ao tra ba lha dor, en quan to a Con ven ção nº 89 sim ples -
men te pro í be o tra ba lho no tur no das mu lhe res – o
que hoje é con si de ra do pelo mo vi men to fe mi nis ta ina -
de qua do. 

Re co men da mos a apro va ção da ma té ria, nos ter -
mos do pa re cer da Co mis são de Re la ções Exte ri o res,
ou seja, aca tan do o con te ú do da Con ven ção nº 171.

Era o re gis tro que gos ta ría mos de fa zer, por que
hoje a luta das mu lhe res tam bém pas sa pelo tema
ser vi ços no tur nos, des de que ado ta das sal va guar das 
com to das as pro te ções da sa ú de do tra ba lha dor, das
exi gên ci as le ga is do pon to de vis ta sa la ri al e dos cu i -
da dos com a sa ú de. Enten de mos que a Con ven ção
nº 89 tra ta o as sun to da pos si bi li da de do tra ba lho no -
tur no de mu lhe res de for ma ina de qua da.

Con gra tu la mo-nos, por isso, com o Re la tor, o
Se na dor Tião Vi a na, res ga tan do tam bém a luta que a
Se na do ra Be ne di ta da Sil va fez nes ta Casa, em re la -
ção a esse tema. 

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

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

Em vo ta ção o pro je to. 
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2001

(Nº 164/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da Con ven ção nº

171, da Orga ni za ção Iner na ci o nal do Tra ba lho, re la ti -
va ao Tra ba lho No tur no.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são da re fe ri da Con ven ção, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

(*) O tex to da Con ven ção en con tra-se pu bli ca do no DSF, de
14-9-2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 82, de 2002
(nº 1.050/2001, 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 Be ne fi cen te,
Artís ti ca e Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio
e TV a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Gu a ra ni, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 638, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -
mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to pro je to.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82, DE 2002

(Nº 1.050/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Be ne fi ci en te, Artís ti ca
e Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Gu a ra ni, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -
ta ria nº 475, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi ci en te, Artís ti ca e Cul -
tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gu a ra ni, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 114, de 2002 (nº
1.003/2001, 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 Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci da de Espe ran -
ça a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Bra si lân dia, Esta do do
Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 642, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

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

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. 
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2002

(Nº 1.003/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci da de
Espe ran ça e exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Bra si lân dia,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

ta ria  nº 654, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção de Inte gra ção Co mu ni tá ria Ci da de Espe -
ran ça a exe cu tar, por três anos sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria  na ci da -
de de Bra si lân dia, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) – Item 24:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 116, de 2002 (nº
1.017/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Cul tu ral e Edu ca ti va de São José das Pal -
me i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São José das Pal -
me i ras, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 643, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to. 

Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -
mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to. 

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 25:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 160, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 160, de 2002
(nº 1.244/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a Fun -
da ção Assis ten ci al e Edu ca ci o nal Be tel a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Sena Ma du re i ra, Esta do
do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 773, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Na bor Jú ni or.

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

dis cus são.
Em vo ta ção. 
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 160, DE 2002

(Nº 1.244/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Assis ten ci al e Edu ca ci o nal Be tel a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Sena Ma du re i ra, Esta -
do do Acre.

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

ta ria nº 707, de 14 de no vem bro de 2000, que au to ri za 
a Fun da ção Assis ten ci al e Edu ca ci o nal Be tel a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sena
Ma du re i ra, Esta do do Acre.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 26:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 163, de 2002 (nº
1.251/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Ta qua ra Bran ca 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 Ta -
gua ri tin ga, Esta do de São Pa u lo , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 584, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ções dos 
Se na do res Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su -
plicy.

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

dis cus são.
Em vo ta ção. 
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2002

(Nº 1.251/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ta qua ra Bran ca
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 Ta gua ri tin ga, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 582, de 25 de se tem bro de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 12 de fe ve re i ro de 1998, a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ta qua ra Bran ca Ltda.
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ta qua ri tin ga, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 27:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 174, de 2002 (nº
1.260/2001, 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, Cul tu ral e So -
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ci al de Ca pa ne ma 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 pa -
ne ma, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 590, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2002

(Nº 1.260/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção, Cul -
tu ral e So ci al de Ca pa ne ma 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 pa ne ma, Esta do do Pará.

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

ta ria nº 761, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Ca pa ne ma a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ca pa ne ma, Esta do do Pará.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 28:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 181, de 2002 (nº
912/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Por -
to Real a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Por to Na ci o nal,
Esta do do To can tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 909, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca -

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to. 
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002

(Nº 912/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Por to Real a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Por -
to Na ci o nal, Esta do do To can tins.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -
ta ria nº 322, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Por to Real a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Por to Na ci o nal, Esta do do To -
can tins.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 29:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 186, de 2002 (nº
1.248/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são ao Sis te -
ma de Co mu ni ca ção Pan ta nal S/C Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Cam po Gran de, Esta -
do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 911, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002

(Nº 1.248/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Pan ta -
nal S/C Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros -
so do Sul.

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

cre to s/nº, de 10 de ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con -
ces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Pan ta nal S/C
Ltda., para ex plo rar, por quin ze anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Cam po Gran de, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 30:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 191, de 2002 (nº
1.053/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Fun da ção
Eli za be te Eli ta de Lima 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 ra ú bas, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 912, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2002

(Nº 1.053/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Eli za be te Eli ta de Lima 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 ra ú bas, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te.

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

ta ria nº 508, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Eli za be te Eli ta de Lima a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ra ú bas, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 31:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 192, de 2002 (nº
1.055/2001, 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 Cul tu ral de Bál sa mo a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Bál sa mo, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 913, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2002

(Nº 1.055/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Bál sa mo a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Bál sa mo, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 493, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Bál sa mo a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bál sa -
mo, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 32:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 195, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 195, de 2002 (nº
1.112/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
São José Ope rá rio a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma tão,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 792, 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, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 195, DE 2002

(Nº 1.112/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção São José Ope rá rio a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Ma tão, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 384, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção São José Ope rá rio a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma tão, Esta do de São 
Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 33:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 196, de 2002 (nº
1.119/2001, 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 dos Pro du to res Ru ra is de São
Ga bri el a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Ga bri el, Esta -
do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 914, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2002

(Nº 1.119/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is
de São Ga bri el a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
Ga bri el, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ura is de São 
Ga bri el a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São Ga bri el, Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 34:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 287, de 2002 (nº
1.352/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

21314 Qu ar ta-fe i ra  13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002478    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Estú dio Di gi tal 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 Car mo do Ca ju ru,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 808, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2002

(Nº 1.352/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Estú dio Di gi tal 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 Car mo do Ca -
ju ru, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 156, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga
per mis são à Estú dio Di gi tal Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Car mo do Ca ju ru, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 35:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 459, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 459, de 2002 (nº
1.678/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção 14 de Agos to para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Par na í ba, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.015, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fre i tas Neto.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 459, DE 2002

(Nº 1.678/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ao que ou tor ga con ces são 
à Fun da ção 14 de Agos to para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de so no ra e ima -
gens na ci da de de Par na í ba, Esta do do
Pi a uí.

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

cre to s/nº, de 26 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção 14 de Agos to para exe cu tar,
por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si -
va men te edu ca ti vos, na ci da de de Par na í ba, Esta do
do Pi a uí.

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

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

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
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, o tu ris mo é um
se tor da eco no mia que gera mu i tos em pre gos e de -
man da pou cos in ves ti men tos. No iní cio da se ma na,
num en con tro de co o pe ra ção bi la te ral en tre Bra sil e
Por tu gal, em Lis boa, mem bros do Go ver no bra si le i ro
di vul ga ram que, com in ves ti men tos de R$20 mil a
R$80 mil, cri am-se pelo me nos dez em pre gos no se -
tor de tu ris mo. Em in dús tri as de alta tec no lo gia, se ria
ne ces sá rio in ves tir pelo me nos dez ve zes mais para
ob ter o mes mo re sul ta do. Daí a im por tân cia de in ves -
tir na di vul ga ção e na am pli a ção do tu ris mo no nos so
País. O Bra sil é mu i to rico em atra ções: são as be le -
zas do li to ral, do Pan ta nal, as de lí ci as das águas
quen tes em Cal das No vas e Rio Qu en te, os mis té ri os
da Ama zô nia e tan tas ou tras be le zas na tu ra is que o
nos so País ofe re ce. Mas exis tem cen te nas de ou tras
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lo ca li da des com for te po ten ci al, es pe ci al men te no se -
tor de eco tu ris mo, lo ca is ain da pou co ex plo ra dos sim -
ples men te pela fal ta de di vul ga ção.

Uma des sas lo ca li da des está no in te ri or de Go -
iás, no Mu ni cí pio de Ser ra nó po lis. Tra ta-se da Pou sa -
da das Ara ras, uma re ser va na tu ral de 175 hec ta res
des ti na da à con ser va ção de um im por tan te sí tio ar -
que o ló gi co, com pin tu ras ru pes tres e os sa das que
da tam de 11 mil anos. Uma re gião de gran de be le za e
com um va lor ar que o ló gi co ines ti má vel, que tem re ce -
bi do vi si tan tes de vá ri as par tes do Bra sil e de ou tros
pa í ses do mun do. Se hou ves se mais di vul ga ção, o
nú me ro de tu ris tas se ria bem ma i or.

Um dos for tes atra ti vos da re ser va Pou sa da das
Ara ras são as inú me ras pin tu ras e gra vu ras pri mi ti vas
en con tra das na Gru ta das Ara ras, mu i to vi si ta da por
pes qui sa do res, es tu di o sos, tu ris tas e cu ri o sos. Pin tu -
ras que da tam de 11 mil anos.

A re ser va pos sui uma gran de área de cer ra do
que, em 1998, de vi do ao seu po ten ci al eco ló gi co, ar -
que o ló gi co e an tro po ló gi co, foi in cor po ra da ao “Pro -
gra ma de San tuá ri os de Vida Sil ves tre”, tor nan do-se
Re ser va Par ti cu lar do Pa tri mô nio Na tu ral, com o re co -
nhe ci men to do Iba ma.

Os sí ti os ar que o ló gi cos que se en con tram na re -
ser va guar dam abri gos, bem pre ser va dos, que tes te -
mu nham a pas sa gem pela re gião de cer ca de 550 ge -
ra ções. Os sí ti os são con si de ra dos ri cos, de vi do a sua 
gran de ex ten são de “abri go”, o que pos si bi li tou a uti li -
za ção do lo cal para mo ra dia e pou so de ha bi tan tes,
des de o Pe río do Pa le o lí ti co.

Por to dos es ses mo ti vos, o Sí tio Arque o ló gi co
Pou sa da das Ara ras, é um san tuá rio eco ló gi co bra si -
le i ro que me re ce ser vi si ta do. O in ves ti men to na di vul -
ga ção de atra ções tu rís ti cas como essa, por par te do
go ver no, cer ta men te re pre sen ta ria um au men to enor -
me na ge ra ção de em pre gos no Bra sil.

De i xo aqui este re gis tro e o con vi te como re pre -
sen tan te do Esta do de Go iás, para que o Bra sil co -
nhe ça um pou co mais das be le zas do Cen tro-Oes te
e, par ti cu lar men te, da Pou sa da das Ara ras, na ci da de 
de Ser ra nó po lis, a 50 km da mi nha ci da de, Ja taí.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, V. Exª can ta nes ta Casa as be le zas
exis ten tes na re gião em que nas ceu, no Su do es te do
Esta do de Go iás, es pe ci fi ca men te na que ri da ci da de
de Ser ra nó po lis, tão pró xi ma de sua ci da de na tal, que 

é Ja taí. Vi si tar a Pou sa da das Ara ras é um so nho de
to dos nós go i a nos. A Pou sa da das Ara ras sig ni fi ca,
atu al men te, um cen tro de todo o cer ra do, o ecos sis te -
ma mais rico do mun do em vir tu de da quan ti da de e da 
di ver si da de da flo ra e da fa u na. É con si de ra do um dos 
lu ga res mais lin dos de nos so Esta do e de gran de va -
lor his tó ri co. Então, en dos so as pa la vras de V. Exª. Sei 
das ma ra vi lhas que exis tem na que le lo cal. Os es tu -
dos nas fa cul da des de Antro po lo gia e de Ciên ci as
Na tu ra is fa zem re fe rên cia mu i to for te ao cer ra do e
tam bém a essa área men ci o na da por V. Exª. Por isso,
o des ta que que V. Exª dá à Pou sa da das Ara ras cha -
ma a aten ção de todo o Bra sil para a ques tão do tu ris -
mo na re gião. O tu ris mo bra si le i ro está mais vol ta do
para o li to ral – es pe ci al men te para as re giões Su des -
te e Nor des te, in clu in do o Rio de Ja ne i ro e ou tras pra i -
as ma ra vi lho sas –, para o Pan ta nal e tal vez até para a 
Ama zô nia. Entre tan to, exis tem de ter mi na dos sí ti os –
e a Pou sa da das Ara ras é um de les – que de vem in te -
res sar àque les que amam a na tu re za. Te nho cer te za
de que, com o en tu si as mo que V. Exª se re fe re a essa
Pou sa da, te nho cer te za de que mu i tos bra si le i ros es -
ta rão vi si tan do a Pou sa da das Ara ras, esse nú cleo de
na tu re za ma ra vi lho sa que há na ci da de de Ser ra nó -
po lis, tão per to da que ri da ci da de de Ja taí.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to o apar te de V. Exª, que já está com uma vi -
a gem mar ca da para co nhe cer a Pou sa da das Ara ras.
V. Exª per ce be rá o quan to é im por tan te aque le sí tio
ar que o ló gi co – suas gra vu ras, que da tam de 11 mil
anos, das 550 ge ra ções que por lá pas sa ram; o mi -
ran te; os cer ra dos e toda es pé cie de ani mal. Não exis -
te ne nhum ani mal em ex tin ção; to dos po dem ser fa cil -
men te en con tra dos na área onde se si tua a Pou sa da
das Ara ras. Há tam bém, na tu ral men te, as gru tas,
onde V. Exª per ce be rá as águas mais cris ta li nas des te 
pla ne ta e terá tam bém opor tu ni da de de con vi ver com
a na tu re za in tac ta. V. Exª irá gos tar mu i to.

Qu e ro de i xar aqui tam bém esse re gis tro e o
con vi te, como re pre sen tan te de Ser ra no pó lis, a to dos
os bra si le i ros, para que co nhe çam esse sí tio ar que o -
ló gi co, onde há as ins cri ções mais an ti gas da Amé ri ca 
La ti na, mu i to pou co di vul ga das. A pro pó si to, pre ci sa -
mos di vul gar esse sí tio ar que o ló gi co, até para que
mu i tas pes so as, tan to do Bra sil quan to de ou tros pa í -
ses, pos sam vi si tá-lo.

Para quem qui ser ma i o res in for ma ções so bre a
Pou sa da das Ara ras, de i xo o en de re ço ele trô ni co do
sí tio ar que o ló gi co que é .

Qu e ro crer que todo o bra si le i ro e todo o es tran -
ge i ro que qui ser co nhe cer esse sí tio ar que o ló gi co vai
re al men te tes te mu nhar algo mu i to im por tan te: ins cri -
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ções, das ci vi li za ções que ali vi ve ram du ran te qui -
nhen tos e cin qüen ta ge ra ções, que da tam de mais de
onze mil anos – e tudo de vi da men te com pro va do.

Além dis so, lá há um res ta u ran te, bem sim ples,
mas mu i to bom, de co mi da mu i to boa. O ca sal que co -
man da, Iva na e Mar cos, co nhe ce pro fun da men te a
re gião, re ce be mu i to bem e pode dar in for ma ções
pre ci o sís si mas. 

De i xo, en tão, re gis tra do o meu in te res se para
que a Pou sa da das Ara ras seja vi si ta da por um ma i or
nú me ro de bra si le i ros e por pes so as de ou tros pa í ses
do mun do. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de fa zer uso da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
vai con ce der a pa la vra a V. Exª, pe din do des cul pas
por não o fa zer an te ci pa da men te, pois V. Exª não es -
ta va ins cri to. Peço que faça sua ins cri ção após o pro -
nun ci a men to.

Con ce do a pa la vra, com mu i ta hon ra, 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.) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje cedo 
acom pa nhei com mu i ta aten ção os re sul ta dos da
pes qui sa re a li za da pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Trans por tes a res pe i to das con di ções das es tra das
bra si le i ras. Acom pa nhei a ex po si ção e o de ba te co -
man da do pelo Pre si den te da Con fe de ra ção, o
Vice-go ver na dor ele i to de Mi nas Ge ra is, Clé sio
Andra de. 

A Con fe de ra ção tem re a li za do um tra ba lho es -
pe ta cu lar, cha man do a aten ção de todo o Bra sil para
o gra ve pro ble ma do trans por te ro do viá rio, que são as 
es tra das. Pu de mos cons ta tar, no de ba te e na pes qui -
sa exe cu ta da a res pe i to da qua li da de de nos sas es -
tra das, um mapa as sus ta dor. As es tra das de ve ri am
ser o eixo prin ci pal, a es tru tu ra para es ti mu lar o cres -
ci men to bra si le i ro, mas hoje são um fa tor ini bi dor.
Obser va mos que 57% de nos sas es tra das en con -
tram-se em pés si mas con di ções de con ser va ção.

O cu ri o so, Sr. Pre si den te, é que exa ta men te as
duas re giões que tal vez pre ci sem de mais es tí mu lo
do Go ver no são as mais pre ju di ca das. As pi o res es -
tra das es tão na re gião de V. Exª, no Nor des te do País, 

e tam bém na mi nha re gião, o Cen tro-Oes te, es pe ci al -
men te no Esta do de Go iás. Vi mos que há de fi ciên cia
no pa vi men to, na si na li za ção, na en ge nha ria, o que
pode pro vo car de sas tres. Há de fi ciên ci as tam bém
nos con tra tos fir ma dos nas es tra das ter ce i ri za das por 
li ci ta ção que têm vo lu me de trá fe go mu i to gran de.
Tem ca u sa do trans tor no mu i to gran de o en ca re ci -
men to enor me do trans por te nes te País. Nós per ce -
be mos, por exem plo, que mu i tos em pre sá ri os do Rio
Gran de do Sul já es tão aban do nan do o Esta do e vin -
do mais para per to do cen tro-sul do País, es pe ci al -
men te para São Pa u lo, em ra zão do cus to al tís si mo
do pe dá gio das es tra das e que acar re ta um acrés ci -
mo de qua se 22% no trans por te das mer ca do ri as. 

Por isso, Sr. Pre si den te, a pes qui sa fe i ta pela
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Trans por tes, que deve
es tar sen do dis tri bu í da a to dos os ga bi ne tes nes ta
Casa, deve me re cer de nós, Se na do res, a má xi ma
aten ção.

O Lí der do Go ver no nes ta Casa, Se na dor Ro -
me ro Jucá, en ca mi nhou a vo ta ção da Cide, mais um
im pos to que ace i ta mos apro var por que o re cur so des -
ti na-se à me lho ria das nos sas es tra das. Infe liz men te,
até ago ra, não foi re gu la men ta da a lei. Ela está aguar -
dan do apre ci a ção na Câ ma ra dos De pu ta dos para,
de po is, vir ao Se na do. Essa con tri bu i ção ge ra rá re -
cur sos su fi ci en tes para co me çar o tra ba lho de re cu -
pe ra ção da ma lha ro do viá ria no Bra sil.

Nós do Cen tro-Oes te, es pe ci al men te de Go iás,
te mos so fri do amar ga men te pe las pés si mas con di -
ções das es tra das. Qu e ro ci tar aqui es tra das de vi tal
im por tân cia li gan do Mi nas Ge ra is a Mato Gros so,
pas san do pela ci da de de Ja taí em Go iás; a Ro do via
364, que liga toda a re gião pro du to ra do Mato Gros so
com o por to de São Si mão – um por to flu vi al que pos -
si bi li ta o es co a men to da nos sa pro du ção de soja, de -
ci si va no ba lan ço de pa ga men tos.

Qu e ro ci tar tam bém a BR-060, que está em pés -
si mas con di ções, es pe ci al men te o tre cho que vai de
Rio Ver de à ci da de de Ja taí e à di vi sa do Esta do de
Mato Gros so. 

A BR-153, a fa mo sa Be lém-Bra sí lia tam bém
está em pés si mas con di ções no Esta do de Go iás.

Por que não ci tar o tre cho da BR-153 que liga
Go iâ nia à Itum bi a ra? Esta mos fa zen do a sua du pli ca -
ção e, mes mo as sim, apre sen ta gra ves pro ble mas de
bu ra cos e acos ta men tos mal con ser va dos.

Enfim, o tra ba lho da Con fe de ra ção Na ci o nal
dos Trans por tes está a nos mos trar que te mos de co -
brar mais ur gên cia na vo ta ção e re gu la men ta ção da
Cide e fa zer pres são fren te ao Pre si den te da Re pú bli -
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ca e um ape lo for te ao fu tu ro Pre si den te para que dê
uma aten ção es pe ci al às es tra das, vi ta is para o de -
sen vol vi men to do Cen tro-Oes te, pois vão pro por ci o -
nar a in te ri o ri za ção do nos so pro gres so, são de ci si -
vas para o agri cul tor que per ma ne ce no cam po, são
de ci si vas para ba ra te ar o cus to da nos sa pro du ção,
que vai sig ni fi car uma di mi nu i ção do cus to da ces ta
bá si ca para to dos os bra si le i ros.

Por isso res sal to, nes te mo men to, a im por tân cia 
de se dar pri o ri da de to tal à ques tão da in fra-es tru tu ra
das nos sas es tra das, es pe ci al men te do Cen tro-Oes -
te, por que so mos uma re gião me di ter râ nea e de pen -
de mos fun da men tal men te des sas vias, que nos ali -
men tam com o seu trans por te, fa vo re cen do os agri -
cul to res des sa re gião.

Con ce do, com pra zer, Se na dor Ma gui to, um
apar te a V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, abor dei esse tema, há pou cos dias.
Aliás, já fui à tri bu na do Se na do, por mais de 60 ve -
zes, só para fa lar so bre as es tra das fe de ra is, prin ci -
pal men te no Cen tro-Oes te, do nos so Esta do e, em
par ti cu lar, na mi nha re gião do su do es te go i a no. Co in -
ci den te men te, V. Exª ci tou Ja taí e Rio Ver de. Ja taí
hoje é o ma i or pro du tor in di vi du al de grãos do Bra sil; e 
Rio Ver de, o se gun do. A es tra da está in tran si tá vel jus -
ta men te en tre os dois mu ni cí pi os mais im por tan tes
do País na pro du ção de grãos. Lá já não exis te mais
as fal to; só bu ra cos, só pa ne las. Os ca mi nhões que -
bram, o fre te se ele va, há o fa vo re ci men to do rou bo de 
car gas, por que as ja man tas vão le van do adu bos, in -
se ti ci das e in su mos para as la vou ras, e os as sal tan -
tes apro ve i tam, pois os ca mi nhões não têm como an -
dar e rou bam car gas va lo ro sas. Aliás, é pre ci so que a
Po lí cia Fe de ral se apro fun de nes se as sun to. Hoje, a
Po lí cia Fe de ral es tou rou, em Go iás, e pren deu 23
pes so as, sete das qua is da Po lí cia Ci vil da que le Esta -
do, en vol vi das em rou bo de car ga. Go iás é o foco do
rou bo de car gas, o qual está sen do fa ci li ta do pe las
es tra das fe de ra is de lá. Ago ra, per ce ba V. Exª que a
Po lí cia Ci vil está en vol vi da e pos si vel men te até bra -
ços da po lí ti ca e de ou tros po de res, por que não ta -
pam bu ra cos, não re ca pe i am as ro do vi as de Go iás,
de cer to para fa ci li tar o cri me or ga ni za do ali. O cri me
or ga ni za do ins ta lou-se em Go iás de pou cos anos
para cá e to dos os dias há um es cân da lo: é o Fer nan -
di nho Be i ra-Mar com um bra ço em Go iás, é o rou bo
de car gas com en vol vi men to de au to ri da des go i a nas.
Quer di zer, a si tu a ção vai fi can do di fí cil. Tal vez os
gran des pro du to res de soja e de mi lho de Go iás já es -
te jam des con fi a dos de que não há ma nu ten ção nas
es tra das para fa ci li tar o rou bo de car gas. Não é pos sí -

vel: eu já dis se que, como Se na dor, fui a essa tri bu na
mais de 60 ve zes fa lar do as sun to, mas o Go ver no Fe -
de ral nem o Mi nis té rio dos Trans por tes não se sen si -
bi li zam com essa ques tão gra vís si ma. Há um tre cho
de 30 qui lô me tros, a que V. Exª tam bém fez men ção,
de Mi ne i ros a San ta Rita do Ara gua ia, em que se le -
vam qua tro ho ras para per cor rer. Isso é brin ca de i ra!
Um Go ver no Fe de ral e um Mi nis té rio dos Trans por tes
que não dão con ta de con ser var suas es tra das – sen -
do que o Mi nis té rio dos Trans por tes exis te para isso –
não dá para en ten der. Dá para des con fi ar de tudo o
que está ocor ren do lá no meu Esta do e no res tan te do 
País. Te nho ver go nha, como Se na dor, de an dar por
aque las es tra das. O que o povo pen sa? Um Se na dor
da qui não tem con di ções de con se guir uma me lho ria
por in ter mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes? Cre io,
in clu si ve, que o fu tu ro Pre si den te tem que pen sar se -
ri a men te so bre o DNER, que é um ór gão tem que ser
ex tin to. É pre ci so co me çar com uma rou pa gem nova,
com um ór gão que tome con ta dos nos sos Esta dos. O 
DNER, a meu ver, está to tal men te cor rom pi do, as sim
como o Mi nis té rio dos Trans por tes. Não há mais
como acre di tar nes ses ór gãos. É pre ci so pen sar se ri -
a men te a res pe i to da ques tão. O DNER exis te só para 
essa fun ção, mas não faz o de ver de casa. Como se
jus ti fi ca a exis tên cia de um ór gão as sim, que gas ta
mi lhões e mi lhões? Qu an do eu era Go ver na dor de
Go iás – e V. Exª vai to le rar meu apar te por mais al -
guns mi nu tos –, per gun tei ao Mi nis tro dos Trans por -
tes o que S. Exª iria gas tar para con ser var as es tra das 
fe de ra is no Esta do. S. Exª dis se-me que gas ta ria uma
de ter mi na da quan tia. Afir mei-lhe que, com a me ta de,
con ser ta ria e con ser va ria to das as es tra das. Não
ace i ta ram. Na se ma na pas sa da, o Pre fe i to de mi nha
ci da de, Hum ber to Ma cha do, man dou ta par os bu ra -
cos da es tra da fe de ral. O Mi nis té rio Pú bli co em bar -
gou a obra, man dou pa rar na hora. Dis se ram ao pre -
fe i to que não ele po de ria con ser tar es tra das fe de ra is.
Ora, se o Go ver no Fe de ral não con ser ta, se o Go ver -
no Esta du al não con ser ta, e o Go ver no Mu ni ci pal
quer con ser tar, não de i xam. Não dá para en ten der
essa si tu a ção. V. Exª está de pa ra béns pelo seu pro -
nun ci a men to. Não pou pe elo gi os a es ses que es tão
hoje co man dan do o País.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, sou tes te mu nha do tra ba lho, da
luta, da guer ra e mes mo da pa la vra dura que V. Exª
tem usa do aqui nes ta Casa por inú me ras, de ze nas de 
ve zes, para re fe rir-se ao pro ble ma gra ve ge ra do pe las 
nos sas es tra das e de mons tra bem o que pode pro vo -
car uma es tra da em mal es ta do de con ser va ção: pro -
ble mas de se gu ran ça e de vi o lên cia, como é o caso
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do rou bo de car gas. A mes ma si tu a ção que V. Exª
men ci o na, lem bran do o tre cho que vai de Rio Ver de a
Ja taí, po de mos tam bém lem brar, fa lan do so bre o tre -
cho que vai de Bra sí lia a Uru a çu, a BR–080, que está
em pés si mas con di ções, e é fru to da au sên cia des te
Go ver no. 

V. Exª toca num pon to mu i to in te res san te: a dis -
cus são de uma nova ges tão para o DNER e para o
pró prio Mi nis té rio dos Trans por tes, de tal for ma que a
so ci e da de par ti ci pe mais, fis ca li zan do as ações e os
cus tos da con ser va ção das es tra das. Cre io que há
mu i to re cur so, mas é mal apli ca do, mal di ri gi do e há
des vi os que não te mos con di ções de ava li ar de lon ge.

Por isso, nes te mo men to em que a Con fe de ra -
ção Na ci o nal do Trans por te mos tra uma ra di o gra fia
per fe i ta da si tu a ção atu al das nos sas ro do vi as, te mos
que mer gu lhar nes se as sun to para que, a par tir daí,
pos sa mos su ge rir um novo ca mi nho para a ques tão
do trans por te ro do viá rio no Esta do.

Fa lan do em pac to, hoje ouvi pes so as da área de 
trans por te cri ti can do os al tos pre ços co bra dos pe los
pe dá gi os que es tão, de fato, ex tor quin do os mo to ris -
tas. Ago ra, a ma i or par te dos ca mi nho ne i ros es tão
des vi an do das auto-es tra das para as es tra das pe -
que nas, tam bém pas san do por di fi cul da des em fun -
ção da car ga e peso. É hora de re ver todo esse pro -
ces so. Nada como um pró xi mo Pre si den te da Re pú -
bli ca in te res sa do e que ren do a par ti ci pa ção po pu lar
na re so lu ção dos pro ble mas. 

Espe ro que Sua Exce lên cia con vo que a so ci e -
da de, os lí de res dos ca mi nho ne i ros, o sin di ca to de
trans por tes, a Con fe de ra ção Na ci o nal de Trans por -
tes, Go ver na do res e Pre fe i tos en vol vi dos em cada
eixo ro do viá rio para dis cu tir um modo mais cla ro,
aber to e cris ta li no para ad mi nis trar nos sa ma lha ro do -
viá ria, fun da men tal — re pi to — para o de sen vol vi -
men to de nos sas re giões. Sr. Pre si den te, o Nor des te
e o Cen tro-Oes te fo ram as mais pre ju di ca das na po lí -
ti ca de trans por te do atu al Go ver no, ge ran do esse
caos: 57% das nos sas ro do vi as es tão em pés si mas
con di ções. 

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Tem V.

Exª a pa la vra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
que ro cum pri men tar os Go ver nos dos pa í ses do Mer -
co sul — Bra sil, Argen ti na, Pa ra guai e Uru guai — e
tam bém os da Bo lí via e Chi le, pelo fato de, no úl ti mo

sá ba do, na ci da de de Sal va dor, na 12ª Re u nião de
Mi nis tros do Mer co sul, te rem as si na do um acor do
his tó ri co, que vai abrir as fron te i ras e per mi tir o li vre
trân si to dos ci da dãos des sas na ci o na li da des nos seis 
pa í ses.

Os ci da dãos po de rão mo rar, es tu dar
e tra ba lhar em qual quer um dos pa í ses do
blo co. O acor do pre vê di re i tos ci vis igua is
e di re i to de re si dên cia fixa e vis to per ma -
nen te de tra ba lho para os ci da dãos des ses 
pa í ses.

Se na dor Car los Wil son, tra ta-se de um fato de
trans cen den tal im por tân cia. Esta mos hoje sub me ti -
dos à pres são do Go ver no dos Esta dos Uni dos para
que ve nha mos a ins ti tu ir a Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas, pen san do ape nas do pon to de vis ta do
ca pi tal, da que les que de se jam in ves tir seu ca pi tal
além das fron te i ras para que pos sam ex por tar bens e
ser vi ços sem qua is quer bar re i ras, sem pen sar na li -
vre cir cu la ção do ser hu ma no em to das as Amé ri cas.
É in te res san te que os pa í ses do Mer co sul te nham re -
sol vi do dar um pas so fun da men tal: a li ber da de de mo -
vi men to dos se res hu ma nos, para po de rem es tu dar,
tra ba lhar e vi ver em qua is quer des ses pa í ses do Mer -
co sul com abran gên cia ma i or, in clu in do o Chi le e a
Bo lí via. Tal vez – num es pa ço de tem po mais cur to –
te nha mos ain da os de ma is pa í ses da Amé ri ca do Sul
nes te tra ta do.

O acor do ain da será as si na do pe los
pre si den tes das Re pú bli cas em de zem bro e
só en tra rá em vi gor no ano que vem. Os es -
tran ge i ros que vi vem ir re gu lar men te nos
seis pa í ses po de rão re gu la ri zar sua si tu a -
ção e pas sa rão a ter os mes mos di re i tos ci -
vis, po den do até con tri bu ir com a Pre vi dên -
cia. O De par ta men to de Estran ge i ro do Mi -
nis té rio da Jus ti ça es ti ma que cer ca de 50
mil ar gen ti nos, pa ra gua i os e bo li vi a nos vi -
vam ir re gu lar men te no Bra sil.

O Mi nis tro da Jus ti ça, Sr. Pa u lo de Tar so Ri be i ro, 
que re pre sen tou o Bra sil nes te en con tro, se gun do in -
for ma o jor nal O Glo bo de do min go, ex pres sa:

“– O acor do cons ti tui um no tá vel pas so 
rumo aos ob je ti vos fun da men ta is do Mer co -
sul, ali cer çan do de for ma ir re ver sí vel o pro -
ces so de in te gra ção da re gião, de se ja do por 
to dos os nos sos po vos.”

Estou de acor do com o Mi nis tro Pa u lo de Tar so
Ri be i ro. Qu e ro lem brar que a in te gra ção eco nô mi ca
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de pro fun di da de, do pon to de vis ta in clu si ve po lí ti co e
so ci al, da União Eu ro péia se deu na me di da em que
se per mi tiu tam bém a li ber da de de lo co mo ção dos
se res hu ma nos.

Se gun do o Mi nis té rio da Jus ti ça, o
acor do vai le ga li zar a si tu a ção de cer ca de
380 mil bra si le i ros que vi vem no Pa ra guai.
Os imi gran tes te rão ain da o di re i to de trans -
fe rir li vre men te para o seu país de ori gem
sua ren da e suas eco no mi as pes so a is. Os
fi lhos dos imi gran tes te rão os mes mos di re i -
tos dos na ti vos.

Os seis pa í ses as si na ram ain da ou tros 
seis acor dos de co o pe ra ção. Um de les é
para com ba ter o uso ile gal de ae ro na ves
que atu am nos trá fi cos de dro gas, de ar -
mas, de imi gran tes ile ga is e no con tra ban do. 
Os ou tros são de com ba te à cor rup ção nas
fron te i ras, de am pli a ção das ações re fe ren -
tes aos ilí ci tos am bi en ta is, de re gu la ri za ção
de mi gra ção in ter na nos seis pa í ses, de
ope ra ções com bi na das de in te li gên cia con -
tra o ter ro ris mo e ou tro que cria o Gru po de
Tra ba lho Espe ci a li za do.

So bre o acor do para o com ba te ao trá -
fe go ile gal de ae ro na ves, Pa u lo de Tar so
dis se que a me di da per mi ti rá uma am pla co -
o pe ra ção das po lí ci as. 

“– Essas ae ro na ves cru zam nos sas
fron te i ras e per mi tem a dis se mi na ção de ati -
vi da des ile ga is. Das quin ze mil ae ro na ves
re gis tra das no Bra sil, es ti ma-se que cin co
mil es te jam em si tu a ção ir re gu lar – dis se o
mi nis tro”.

Esta ma té ria, Sr. Pre si den te, é de Evan dro
Ébo li.

Sr. Pre si den te, nós que re mos sa u dar que es te -
jam os pa í ses do Mer co sul, mais o Chi le e a Bo lí via,
avan çan do rumo a essa in te gra ção. Será im por tan te
que mais e mais te nha mos di re i tos dos tra ba lha do res, 
dos se res hu ma nos, tra ta dos com mais ho mo ge ne i -
da de nos pa í ses do Mer co sul e da Amé ri ca do Sul.

Po de mos pre ver o tem po em que ha ve rá um sa -
lá rio mí ni mo co mum mais pró xi mo e ho mo gê neo nos
pa í ses da Amé ri ca do Sul. Po de mos pre ver o dia em
que ha ve rá uma ren da paga a to das as pes so as da
Amé ri ca do Sul, como um di re i to ina li e ná vel de to dos
os que par ti ci pam da ri que za de nos sos pa í ses. E
isso será mais um fa tor fun da men tal de uni fi ca ção
eco nô mi co-so ci al, pois exis ti rá, en tão, o sen ti do da
so li da ri e da de sen do pra ti ca do en tre os po vos

sul-ame ri ca nos e, quem sabe um dia, en tre to das as
Amé ri cas. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá en ca mi nhou dis cur -

so à Mesa para ser pu bli ca do nos ter mos do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re cen te men te,
a Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria (CNI), com o
ob je ti vo de con tri bu ir para en ri que cer o de ba te que
logo mais será aber to so bre as pers pec ti vas da eco -
no mia bra si le i ra nos pró xi mos anos, di vul gou im por -
tan te tra ba lho in ti tu la do A Indús tria e o Bra sil: uma
agen da para o cres ci men to.

Tra ta-se de do cu men to dos mais cri te ri o sos,
pre pa ra do por re no ma dos eco no mis tas, em pre sá ri os
dos di ver sos ra mos, fe de ra ções e as so ci a ções se to ri -
a is. Ape nas para ter mos uma idéia da im por tân cia do
seu con te ú do e da abran gên cia de suas aná li ses,
bas ta di zer que mais de duas mil em pre sas em todo o
ter ri tó rio na ci o nal ti ve ram a opor tu ni da de de ofe re cer
suas con tri bu i ções e ele ger os te mas pri o ri tá ri os que
de fi ni ram as li nhas mes tras do mi nu ci o so di ag nós ti co.

Vale res sal tar que os téc ni cos da CNI ela bo ram
es tu dos abran gen tes so bre o com por ta men to e as
pers pec ti vas da eco no mia bra si le i ra, com o ob je ti vo
de co lo car a en ti da de como um ator de pri me i ra gran -
de za na de fi ni ção dos ru mos que o País deve se guir,
já faz par te de sua agen da há al gum tem po. Assim,
des de 1994, a CNI tem-se es for ça do em apre sen tar à
so ci e da de, aos for ma do res de opi nião, aos me i os
aca dê mi cos, aos par ti dos po lí ti cos e aos no vos go -
ver nan tes, os seus pon tos de vis ta so bre os mais im -
por tan tes as sun tos eco nô mi cos que mo bi li zam cons -
tan te men te a opi nião pú bli ca na ci o nal e in ter fe rem di -
re ta men te na di nâ mi ca da vida so ci al co ti di a na.

Ape sar da gra ve cri se que ora atra ves sa pra ti ca -
men te todo o mun do glo ba li za do, e dos for tes si na is
de re ces são que ame a çam a todo mo men to ir rom per
no co ra ção da mais po de ro sa de to das as eco no mi as
do sis te ma, que é a eco no mia ame ri ca na, a men sa -
gem da CNI con ti da no do cu men to a que fa ze mos re -
fe rên cia é de oti mis mo e de con fi an ça na ca pa ci da de
em pre en de do ra bra si le i ra. Assim, di an te des ses gra -
ves mo men tos de tur bu lên cia que vêm de fora e que
têm exi gi do cons tan te men te de nos sas au to ri da des
eco nô mi cas o má xi mo de com pe tên cia, de fri e za, de
fir me za e de de di ca ção na con du ção de nos sa po lí ti -
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ca eco nô mi ca, a CNI aler ta que, a par tir de ja ne i ro de
2003, os no vos con du to res do País pre ci sam, mais do 
que nun ca, de man ter a mes ma dis po si ção de co -
man do. 

Em mi nha opi nião, o que a CNI quer di zer é que
não po de mos abrir mão, em hi pó te se al gu ma, das
con quis tas que fo ram re gis tra das até aqui pelo Pla no
Real e que fo ram de ter mi nan tes para trans for mar a
eco no mia como um todo e co lo car o Bra sil na rota da
mo der ni da de. 

Nes se sen ti do, te nho cer te za de que a his tó ria
sem pre re co nhe ce rá o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so e os seus Mi nis tros como ho mens dos
mais com pe ten tes e bra si le i ros dos mais ilus tres.
Enfim, fo ram eles que ti ve ram, como di ri gen tes da
Na ção du ran te todo esse tem po, a co ra gem de abrir
as por tas do pro gres so. Ao mes mo tem po, mos tra ram 
gran de com pe tên cia e sou be ram ga ran tir a es ta bi li -
da de eco nô mi ca e os ga nhos so ci a is que es tão aí à
vis ta de to dos, in clu si ve dos mais in cré du los.

Assim, foi com mu i ta de ter mi na ção e com mu i to
es pí ri to de diá lo go que o atu al Go ver no con se guiu
en ca rar, ao lon go des ses oito anos, fer re nha opo si -
ção da que les que in sis tem em con ti nu ar olhan do o
Bra sil pela óti ca do pas sa do. O mes mo tem acon te ci -
do em mo men tos di fí ce is da con jun tu ra in ter na ci o nal,
di an te das for tes tur bu lên ci as ex ter nas, as qua is não
te mos as mí ni mas con di ções de evi tar, por que vi ve -
mos em um mun do to tal men te glo ba li za do, im pre vi sí -
vel e in ter de pen den te. 

To da via, con si de ran do es ses al tos e ba i xos que
es tão bem aci ma de nos sas ca pa ci da des de pre vi -
são, como aca ba mos de di zer, cre io que a ma i o ria do
povo bra si le i ro sabe hoje mu i to bem re co nhe cer a im -
por tân cia das re for mas que fo ram exe cu ta das nes se
pe río do de di fí cil cons tru ção de mo crá ti ca. Os be ne fí -
ci os tra zi dos pelo com ba te se ve ro con tra a in fla ção,
que cor ro ia im pla ca vel men te os sa lá ri os e co lo ca va a
eco no mia em cons tan te es ta do de cho que, sem fa lar
da ima gem de se ri e da de que o País ga nhou no ex te ri -
or, são, na ver da de, al gu mas das con quis tas mais im -
por tan tes que pre ci sam ser pre ser va das e que a CNI
de fen de com mu i ta lu ci dez em suas re co men da ções. 

Ape sar da cri se que es ta mos en fren tan do, a
CNI pro cu ra mos trar que o Bra sil e suas clas ses pro -
du to ras têm am pla ca pa ci da de de cons tru ir no vas es -
tra té gi as, de apro fun dar ain da mais as trans for ma -
ções das ins ti tu i ções, de con so li dar mais fir me men te
a de mo cra cia e de mo bi li zar no vas for ças e no vos ins -
tru men tos que ga ran tam, com mais se gu ran ça, um
novo ci clo de pro gres so, de res pe i to ao meio am bi en -
te, de cres ci men to eco nô mi co e de re du ção drás ti ca
da mi sé ria, da po bre za e das de si gual da des re gi o na -

is, que pre ju di cam so bre ma ne i ra a con quis ta do de -
sen vol vi men to har mô ni co e sus ten tá vel.

Nes sa nova eta pa da his tó ria po lí ti ca bra si le i ra,
que será aber ta ofi ci al men te a par tir de ja ne i ro de
2003 com a re no va ção qua se ge ral dos re pre sen tan -
tes dos po de res po lí ti cos da Na ção, a CNI tem ob je ti -
vos mu i to cla ros a atin gir, como já fri sa mos. Por exem -
plo, em sua es tra té gia para or de nar o de sen vol vi men -
to so ci o e co nô mi co na ci o nal, além dos pon tos aci ma
re fe ri dos, a en ti da de de se ja que a eco no mia na ci o nal
con si ga in te grar-se ra pi da men te e mais pro fun da -
men te aos flu xos mais in ten sos do mer ca do mun di al
de bens e ser vi ços. Se gun do ela, a eco no mia bra si le i -
ra re ú ne hoje to das as con di ções para au men tar sig -
ni fi ca ti va men te as suas ex por ta ções, para su pe rar a
con di ção de país mar gi nal no co mér cio in ter na ci o nal,
e para igua lar-se em cur to es pa ço de tem po às eco -
no mi as emer gen tes mais di nâ mi cas, exem plo da Chi -
na e da Co réia do Sul. Con vém as si na lar que am bas
já ex por tam mais de 150 bi lhões de dó la res anu a is.
Enquan to isso, o Bra sil che ga com di fi cul da de a me -
ros 55 bi lhões de dó la res anu a is.

De uma ma ne i ra ge ral, para con cre ti zar es ses
ob je ti vos de de sen vol vi men to har mô ni co e sus ten tá -
vel e atin gir di na mis mo mais sa tis fa tó rio no co mér cio
in ter na ci o nal, a CNI ex pres sa que é ne ces sá rio es ta -
be le cer vi sões es tra té gi cas em ní vel na ci o nal e in ter -
na ci o nal, para evi tar a ins ta bi li da de ma cro e co nô mi ca, 
como dis se mos an te ri or men te, para que seja cum pri -
da à ris ca a res pon sa bi li da de fis cal, para que seja
pos sí vel pro mo ver o ajus te fis cal e para que se pos -
sam es ta be le cer me tas or ça men tá ri as cla ras, que de -
vem ser as su mi das in te gral men te. Mais ain da, é pre -
ci so evi tar ao má xi mo o ex ces so de re gu la ções, in ter -
ven ções e pro te ções; in te grar em pre sas, se to res e re -
giões às opor tu ni da des de cres ci men to mais di nâ mi -
cas; pri o ri zar a cri a ção de no vos em pre gos; atra ir in -
ves ti men tos ex ter nos que cri em pos si bi li da des de tra -
ba lho e con tri bu am com o de sen vol vi men to na ci o nal;
bus car, cada vez mais, no vos ga nhos de pro du ti vi da -
de; au men tar a ca pa ci da de de com pe ti ti vi da de; de fi -
nir ações con cre tas e bem ela bo ra das com o ob je ti vo
de lu tar con tra o pro te ci o nis mo pra ti ca do pe las gran -
des eco no mi as mun di a is; pro mo ver a uni ver sa li za ção 
da edu ca ção e do co nhe ci men to; in ves tir de ci si va -
men te em pes qui sa e de sen vol vi men to; di na mi zar a
in dús tria do tu ris mo; e se guir re gras de res pe i to ao
con tri bu in te, que não agüen ta mais o peso dos im pos -
tos em seus bol sos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em sín te -
se, são es ses os as pec tos mais re le van tes que fa zem
par te do ex ten so do cu men to apre sen ta do pela CNI. 
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Sem dú vi da, ele me re ceu toda a nos sa aten ção, 
por se tra tar de es tu do que tem como ob je ti vo prin ci -
pal con tri bu ir para a con ti nu i da de da mo der ni za ção
do Bra sil, para for ta le cer a de mo cra cia, para en gran -
de cer o de ba te so bre o fu tu ro do nos so País, e para
ins tru ir o novo Pre si den te da Re pú bli ca e seus au xi li -
a res em suas ações fu tu ras de Go ver no.

Para fi na li zar, gos ta ria de pa ra be ni zar toda a Di -
re to ria da CNI, em par ti cu lar o seu ilus tre Pre si den te,
Dou tor Fer nan do Luiz Gon çal ves Be zer ra, pela ines ti -
má vel co la bo ra ção que a en ti da de que di ri ge está
dan do para o fu tu ro do Bra sil nes ta hora de tan tas in -
cer te zas que cer cam a eco no mia mun di al.

Era o que ti nha a di zer!
Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 67, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia –art. 336, in ci so II,

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

Re que ri men to nº 525, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 67, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são do seu Pa re -
cer nº 985, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá),
que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor de
até US$ 5,000,000.00 (cin co mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), des ti nan do-se os re cur -
sos a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Apo io à
Mo der ni za ção do Tri bu nal de Con tas da União.

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

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, 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 do úl ti mo dia 6, quan do teve sua 
vo ta ção trans fe ri da para esta data.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 16, DE 2002
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 (cria per cen tu al do IR e IPI para apli ca ção de re -
cur sos em Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or
lo ca li za das 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.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

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 
32, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor 
Se bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 6, quan do teve sua 
apre ci a ção trans fe ri da para esta data.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 42, DE 2000
(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
42, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
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dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to por mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na -
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 6, quan do teve sua 
apre ci a ção trans fe ri da para esta data.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 14, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com 
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni da -
des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na
sua ba lan ça com o ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ri car do San tos.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 140, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 140, de 2002 (nº 1.212/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção a Voz do Povo de Deus 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 pi ra -
ca, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 648, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ger -
son Ca ma ta.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 147, DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -

to Le gis la ti vo nº 147, de 2002 (nº 1.224/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Co mu ni da de Uni da de Ja cu a can ga a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Angra
dos Reis, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 649, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 148, DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -

to Le gis la ti vo nº 148, de 2002 (nº 1.226/2001, 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 Ami gos Mo ra do res de Man da gua ri a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Man da gua ri, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 650, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 153, DE 2002
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -

to Le gis la ti vo nº 153, de 2002 (nº 1.257/2001, 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 Au ri lân dia a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Au -
ri lân dia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 651, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 11 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do 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 do Se na do Fe de ral, ten do

Pa re ce res sob nºs 974 e 975, de 2002, das Co -
mis sões

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad doc: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta; e

 – da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Car -
los Wil son, fa vo vá vel, com a Emen da nº 3-CDir, que
apre sen ta.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 16 
mi nu tos.)

(OS 19692/02)
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EMENDA Nº 26, DE 2002

Acres cen te-se o se guin te in ci so ao art. 1º da
Me di da Pro vi só ria:

No caso de even tu a is dú vi das apre sen ta das
pe los mu tuá ri os ou agen tes fi nan ce i ros ad mi nis -
tra do res dos re cur sos do Pro ce ra, fica o Mi nis té rio
do De sen vol vi men to Agrá rio au to ri za do a pro mo -
ver os ajus tes com ple men ta res que se fi ze rem ne -
ces sá ri os à im ple men ta ção dos dis pos tos na Lei
nº  10.464, de 2002.

Jus ti fi cação

Os tex tos da Lei nº 10.464 e da Me di da Pro vi -
só ria nº 77, de 25 de ou tu bro de 2002, não tra tam
de mu i tas par ti cu la ri da des e do as sim cha ma do teto 
II do Pro ce ra (fi nan ci a men tos des ti na dos às co o pe -
ra ti vas e as so ci a ções das fa mí li as as sen ta das). O
pro ces so de re ne go ci a ção do sal do de ve dor des tes
fi nan ci a men tos está blo que a do em con se qüên cia de 
uma sé rie de pe que nos pro ble mas bu ro crá ti cos
como, por exem plo, a mis tu ra de ga ran ti as in di vi du a -
is e gru pa is ou co le ti vas.

É fun da men tal es ta be le cer um me ca nis mo le -
gal res pal dar o pro ces so de ne go ci a ção e os ne ces -
sá ri os tra ta men tos di fe ren ci a dos para cada um des -
tes con tra tos. Já exis te pro ce di men tos e me ca nis -
mos in ter nos no Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio que ne ces si tam de res pal do le gal para dar
pra ti ci da de aos en ca mi nha men tos do li qui dan te do
PROCERA. – Se na do ra He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 27, DE 2002

Acres cen te-se o se guin te in ci so ao art. 1º da
Me di da Pro vi só ria:

Fica o li qui dan te res pon sá vel para con du zir os
tra ba lhos de en cer ra men to das ati vi da des do Fun do
Con tá bil do Pro ce ra e para pro mo ver os ajus tes com -
ple men ta res que se fi ze rem ne ces sá ri os à im ple men -
ta ção dos dis pos tos da Lei nº 10.464, es pe ci al men te
a in di vi du a li za ção das dí vi das de con tra tos gru pa is
e/ou co le ti vos e do teto II do Pro ce ra.

Jus ti fi ca ção
Os tex tos da Lei nº 10.464 e da Me di da Pro vi só -

ria nº 77, de 25 de ou tu bro de 2002, não tra tam do as -
sim cha ma do teto II do Pro ce ra (fi nan ci a men tos des ti -
na dos às co o pe ra ti vas e as so ci a ções das fa mí li as as -
sen ta das). O pro ces so de re ne go ci a ção des tes fi nan -
ci a men tos está blo que a do em con se qüên cia de uma
sé rie de pe que nos pro ble mas bu ro crá ti cos como, por
exem plo, a mis tu ra de ga ran ti as in di vi du a is e gru pa is
ou co le ti vas.

É fun da men tal es ta be le cer um me ca nis mo le gal 
ca paz de ga ran tir um pro ces so de ne go ci a ção e tra ta -
men tos di fe ren ci a dos para cada um des tes con tra tos.
Já exis te pro ce di men tos e me ca nis mos in ter nos no
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio que ne ces si -
tam de res pal do le gal para dar pra ti ci da de aos en ca -
mi nha men tos do li qui dan te do Pro ce ra. – Se na do ra
He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 28, DE 2002

Dê-se nova re da ção ao Inci so I, da ali e na “e”, do 
art. 1º:

1. ex ce to os lo ca li za dos na re gião de abran gên cia
da ADENE – Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te, 
te rão de pa gar, para en qua dra men to nes te in ci so, dez
por cen to, no mí ni mo, do so ma tó rio das pres ta ções in te -
gra is ven ci das até 26 de maio de 2002, to ma das sem
en car gos adi ci o na is de ina dim ple men to, re pac tu an -
do-se o res tan te no sal do de ve dor de for ma pro por ci o -
nal en tre as par ce las re ma nes cen tes.

Jus ti fi ca ção

Os ter mos da MP nº 77, de 25 de ou tu bro de
2002, res trin gem os pos sí ve is be ne fi ci os ape nas à 
re gião do semi-ári do, uma par ce la pe que na da Re -
gião Nor des te. Em ter mos téc ni cos, o “semi-ári do”
é de fi ni da por uma por ta ria da an ti ga Su pe rin ten -
dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te (Por ta ria
nº 1.182, de 1999), a qual res trin ge sig ni fi ca ti va -
men te a par ce la da Re gião Nor des te ca rac te ri za da 
como tal.

No en tan to, os pro ble mas re la ci o na dos com a
es ti a gem, oca si o nan do per das de sa fra nos úl ti mos
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anos e en di vi da men to do se tor agrí co la, atin gem
toda a Re gião Nor des te e o nor te do Esta do de Mi -
nas Ge ra is. É fun da men tal am pli ar esta abran gên -
cia para per mi tir que to dos os agri cul to res fa mi li a -
res, mini e pe que nos pro du to res se jam be ne fi ci a -
dos com as me di das des ta MP. _ Se na do ra He lo í sa
He le na.

EMENDA Nº 29, DE 2002

Dê-se nova re da ção ao Inci so 2, da ali e na e, do
art. 1º:

2. lo ca li za dos na re gião de abran gên -
cia da ADENE – Agên cia de De sen vol vi -
men to do Nor des te te rão o to tal das pres ta -
ções in te gra is ven ci das até 26 de maio de
2002, to ma das sem en car gos adi ci o na is de
ina dim ple men to, re pac tu a do no sal do de ve -
dor de for ma pro por ci o nal en tre as par ce las
re ma nes cen tes.

Justificação

Os ter mos da MP 77 res trin gem os pos sí ve is
be ne fí ci os ape nas à re gião do semi-ári do. uma par ce -
la pe que na da Re gião Nor des te. Em ter mos téc ni cos,
o “semi-ári do” é de fi ni da por uma por ta ria da an ti ga
Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te
(Por ta ria nº 1.182, de 1999), a qual res trin ge sig ni fi ca -
ti va men te a par ce la da Re gião Nor des te ca rac te ri za -
da como tal.

No en tan to, os pro ble mas re la ci o na dos com a
es ti a gem, oca si o nan do per das de sa fra nos úl ti mos
anos e en di vi da men to do se tor agrí co la, atin gem toda 
a Re gião Nor des te e o nor te do Esta do de Mi nas Ge -
ra is. É fun da men tal am pli ar esta abran gên cia para
per mi tir que to dos os agri cul to res fa mi li a res, mini e
pe que nos pro du to res se jam be ne fi ci a dos com as me -
di das des ta MP. – Se na do ra He lo i sa He le na.

EMENDA Nº 30, DE 2002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 77,
DE 25 DE OUTUBRO DE 2002

Dê-se nova re da ção ao ca put do art. 6º:

Art. 6º Os ban cos ofi ci a is fe de ra is de -
ve rão re tar dar a pro po si tu ra ou sus pen der
pro ces so de exe cu ção ju di ci al de dí vi das de
ope ra ções de cré di to ru ral, no caso de agri -
cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro du -
to res e de suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções, 
quan do en vol ve rem va lor ori gi nal men te fi -
nan ci a do de até R$35.000,00 (trin ta e cin co

mil re a is) em pro je tos lo ca li za dos em áre as
de abran gên cia dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou
Cen tro-Oes te.

Justificação

Os ter mos da MP 77 de i xam a cri té rio dos ban -
cos a de ci são de re tar dar ou sus pen der a co bran ça
ju di ci al das dí vi das ru ra is em si tu a ção de anor ma li da -
de. Na prá ti ca, este pro ce di men to não acon te ce por -
que es tes ope ra do res de cré di to ale gam di fi cul da des
e im pe di men tos le ga is (res pon sa bi li za ção pela ges -
tão dos re cur sos) para não im ple men tar este tipo de
me di da. A nova re da ção é mais afir ma ti va e o tex to
pro po si ti vo dá ma i or se gu ran ça na exe cu ção des te
pro ce di men to.

Em se gun do lu gar, o tex to “des de que haja re co -
nhe ci men to da ne ces si da de de re con ver são de ati vi -
da des para res ga te ou am pli a ção da ca pa ci da de de
ge ra ção de ren da dos agri cul to res”, ape sar de bem
in ten ci o na do, é vago e ser ve ape nas como um ar gu -
men to a mais para a não sus pen são das exe cu ções.
Este tex to só te ria efi cá cia prá ti ca caso a MP es ta be -
le ce re cur sos para a con tra ta ção de as sis tên cia téc ni -
ca, ca paz de re a li zar es tu dos e pro por al ter na ti vas de
re con ver são. – Se na do ra He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 31, DE 2002

Dê-se nova re da ção ao art. 1º, da Me di da Pro vi -
só ria, al te ran do as de ma is da tas re la ci o na das a este
ar ti go:

“Art. 1º Fica au to ri za da a re pac tu a ção
e o alon ga men to de dí vi das ori un das de
ope ra ções de cré di to ru ral con tra ta das ao
abri go do Pro gra ma Espe ci al de Cré di to
para a Re for ma Agrá ria – PROCERA, cu jos
mu tuá ri os es te jam adim plen tes com suas
obri ga ções ou as re gu la ri zem até 31 de ju -
lho de 2003, man ten do os agri cul to res as -
sen ta dos em si tu a ção de nor ma li da de, ob -
ser va das as se guin tes con di ções:

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

Justificação

Os ter mos da MP 77, de 25 de ou tu bro de
2002, es ta be le cem como pra zo para a re ne go ci a ção 
de to das as dí vi das à data de 31 de mar ço de 2003.
Em pri me i ro lu gar, este pra zo é in su fi ci en te in clu si ve 
para o pro ces so de dis cus são, vo ta ção, san ção e re -
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gu la men ta ção da re fe ri da lei, in clu si ve di an te da ex -
ten sa pa u ta do Con gres so Na ci o nal.

Em se gun do lu gar, a di la ção do pra zo para a re -
ne go ci a ção dará um fô le go ma i or à es ma ga do ra ma i -
o ria dos agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro -
du to res ru ra is por que te rão con di ções de re a li zar
mais uma sa fra, a qual de ve rá ge rar ex ce den tes e re -
cur sos para cum prir as obri ga ções fi nan ce i ras des ta
re ne go ci a ção.

É fun da men tal per mi tir que as fa mí li as as sen ta -
das que não ne go ci a ram as suas dí vi das se jam con si -
de ra das em si tu a ção de nor ma li da de até o pra zo fi nal
para a re ne go ci a ção. Esta con di ção per mi te a to ma da 
de no vos em prés ti mos e re in ser ção no pro ces so pro -
du ti vo, ge ran do ren da para cum prir as obri ga ções as -
su mi das. – Se na do ra He le na He lo í sa.

EMENDA Nº 32, DE 2002

Dê-se nova re da ção ao art lº, da Me di da Pro vi -
só ria, al te ran do as de ma is da tas re la ci o na das a este
ar ti go:

“Art. 8º Fica au to ri za da à re ne go ci a ção 
de dí vi das ori un das de ope ra ções de cré di to 
ru ral de in ves ti men to con tra ta das por agri -
cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro du -
to res e de suas co o pe ra ti vas e as so ci a ções, 
no va lor ori gi nal men te fi nan ci a do de até
R$35.000,00 (trin ta e cin co mil re a is), cu jos
mu tuá ri os es te jam adim plen tes com suas
obri ga ções ou as re gu la ri zem se gun do as
re gras con tra tu a is até 31 de ju lho de 2003,
man ten do os agri cul to res em si tu a ção de
nor ma li da de, ob ser va das as se guin tes ca -
rac te rís ti cas e con di ções:

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

Jus ti fi ca ção

Os ter mos da MP nº 77, de 25 de ou tu bro de
2002, es ta be le cem como pra zo para a re ne go ci a ção
de to das as dí vi das a data de 31 de mar ço de 2003.
Em pri me i ro lu gar, este pra zo é in su fi ci en te in clu si ve
para o pro ces so de dis cus são, vo ta ção, san ção e re -
gu la men ta ção da re fe ri da lei, in clu si ve di an te da ex -
ten sa pa u ta do Con gres so Na ci o nal.

Em se gun do lu gar, a di la ção do pra zo para a re -
ne go ci a ção dará um fô le go ma i or à es ma ga do ra ma i -
o ria dos agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro -
du to res ru ra is por que te rão con di ções de re a li zar
mais uma sa fra, a qual de ve rá ge rar ex ce den tes e re -

cur sos para cum prir as obri ga ções fi nan ce i ras des ta
re ne go ci a ção.

É fun da men tal per mi tir que os agri cul to res que
ain da não ne go ci a ram as suas dí vi das se jam con si -
de ra dos em si tu a ção de nor ma li da de. Esta con di ção
per mi te a to ma da de no vos em prés ti mos e re in ser ção 
no pro ces so pro du ti vo, ge ran do ren da para cum prir
as obri ga ções as su mi das. – He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 33, DE 2002

Dê-se nova re da ção aos di fe ren tes ar ti gos, in ci -
sos e alí ne as da Me di da Pro vi só ria nº 77, al te ran do
to das as da tas re la ci o na das com o pra zo de re ne go ci -
a ção, es ta be le cen do o mes mo em 31 de ju lho de
2003, con si de ran do os agri cul to res em si tu a ção de
nor ma li da de até o fi nal do re fe ri do pra zo de re ne go ci -
a ção.

Jus ti fi ca ção

Os ter mos da MP nº 77, de 25 de ou tu bro de
2002, es ta be le cem como pra zo para a re ne go ci a ção
de to das as dí vi das a data de 31 de mar ço de 2003.
Em pri me i ro lu gar, este pra zo é in su fi ci en te in clu si ve
para o pro ces so de dis cus são, vo ta ção, san ção e re -
gu la men ta ção da re fe ri da lei, es pe ci al men te nes te fi -
nal de ano e di an te da ex ten sa pa u ta do Con gres so
Na ci o nal.

Em se gun do lu gar, a di la ção do pra zo para a re -
ne go ci a ção das dí vi das dará um fô le go ma i or à ma i o -
ria dos agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos pro -
du to res ru ra is que te rão con di ções de re a li zar mais
uma sa fra, a qual de ve rá ge rar ex ce den tes e re cur sos 
para cum prir as obri ga ções fi nan ce i ras des ta re ne go -
ci a ção.

É fun da men tal per mi tir que os agri cul to res que
ain da não ne go ci a ram as suas dí vi das se jam con si -
de ra dos em si tu a ção de nor ma li da de. Esta con di ção
per mi te a to ma da de no vos em prés ti mos e re in ser ção 
no pro ces so pro du ti vo, ge ran do ren da para cum prir
as obri ga ções as su mi das. – He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 34, DE 2002

Dê-se nova re da ção ao in ci so III, do art. 1º da
MP (re fe ren te ao art. 8º, da Lei nº 10.464, de 2002),
ex clu in do as ali e nas a e b do re fe ri do in ci so:

III — fi nan ci a men tos de in ves ti men to
con ce di dos nos pe río dos re fe ren ci a dos nos
in ci sos I e II, ao am pa ro de re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
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do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, com va -
lor ori gi nal men te con tra ta do de até
R$35.000,00 (trin ta e cin co mil re a is), te rão
as mes mas con di ções dos re fe ri dos in ci sos.

Jus ti fi ca ção

Os ter mos da Me di da Pro vi só ria, em apre ço, es ta -
be le cem um “efe i to cas ca ta” para os fi nan ci a men tos
con ce di dos pe los Fun dos Cons ti tu ci o na is do Nor des te,
Nor te e Cen tro Oes te aos mini, pe que nos  agri cul to res
fa mi li a res. Além de ser as Re giões mais po bres do País, 
a Re gião Nor des te, por exem plo, so freu di ver sos pro -
ble mas cli má ti cos nos úl ti mos anos, es pe ci al men te a
es ti a gem de 1998. Nes se ano, a per da de sa fras pe los
agri cul to res com pro me teu se ri a men te a ca pa ci da de de
pa ga men to des tes seg men tos so ci a is.

O tex to ori gi nal da MP em apre ço aca ba não re -
sol ven do os pro ble mas dos em prés ti mos em si tu a ção 
de anor ma li da de (em atra so) por que as “con di ções
ori gi nal men te con tra ta das” pe na li zam os agri cul to res
des tas Re giões mais em po bre ci das. Isso trans for ma
a MP em uma me di da in jus ta e con trá ria ao es pí ri to
da Cons ti tu i ção Fe de ral que, ao ins ti tu ir os Fun dos,
ma te ri a li zou a ne ces si da de de dar es pe ci al aten ção
às re giões mais po bres do País.

É fun da men tal, por tan to, am pli ar o teto dos em -
prés ti mos a se rem ne go ci a dos por que a es ma ga do ra
ma i o ria dos agri cul to res to mou re cur sos para in ves ti -
men to com va lo res ori gi nal men te con tra ta dos en tre
R$10.000,00 e R$35.000,00. Me lho res con di ções de
re ne go ci a ção per mi ti rão re co lo car es tes agri cul to res
no mer ca do e re no var a ca pa ci da de pro du ti va da Re -
gião. – He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 35, DE 2002

Dê-se nova re da ção a ali e na d, do Inci so II, do
art. 1º da MP (re fe ren te ao Art. 8º, da Lei 10.464, de
2002):

d) alon ga men to do pra zo de pa ga men -
to para 10 anos, con ta dos a par tir do ven ci -
men to fi nal da ope ra ção, ou, em caso de
ope ra ções com pra zo fi nal já ven ci do, a par -
tir da data da re ne go ci a ção.

Jus ti fi ca ção

Os ter mos da Me di da Pro vi só ria nº 77 man tém o 
es pí ri to da Lei nº 10.464, de 2002, re a fir man do, na
ali e na d, a “ma nu ten ção do cro no gra ma ori gi nal de
pa ga men tos”. Em ou tras pa la vras, a re fe ri da lei e a
MP, nas re ne go ci a ções, não per mi te o es ten der o pra -
zo de amor ti za ção das dí vi das. Em mu i tos ca sos, sig -

ni fi ca que os agri cul to res te rão que pa gar o mon tan te
em ape nas dois ou três anos, com pres ta ções ex tre -
ma men te al tas, in vi a bi li zan do a re ne go ci a ção.

É fun da men tal, por tan to, am pli ar o pra zo de
amor ti za ção para vi a bi li zar que agri cul to res fa mi li a -
res, mini e pe que nos pro du to res li qui dem as suas
obri ga ções jun to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras. – Se na -
do ra He lo í sa He le na.

EMENDA Nº 36, DE 2002

Acres cen te-se novo in ci so ao art. 1º da MP:

A au to ri za ção de que tra ta o Art. 8º, da 
Lei nº 10.464, de 2002, de ve rá

– abran ger tam bém os fi nan ci a men tos
con ce di dos:

– ao am pa ro do Pro gra ma Na ci o nal de 
For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar
(PRONAF);

– ao am pa ro dos Fun dos Cons ti tu ci o -
na is de Fi nan ci a men to;

– com re cur sos re pas sa dos ou equa li -
za dos pelo Te sou ro Na ci o nal;

– com re cur sos do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor (FAT), do PIS/PASEP ou ad -
mi nis tra dos pelo Ban co Na ci o nal de De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES);

– com re cur sos das exi gi bi li da des do cré -
di to ru ral e li vres das ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

– com re cur sos pú bli cos, apli ca dos em 
in fra-es tru tu ra de uso co mum e na aqui si ção 
de lo tes nos pe rí me tros pú bli cos de ir ri ga -
ção, con for me es ta be le ci do na Lei nº 6.662,
de 25 de ju nho de 1979.

Jus ti fi ca ção

Os ter mos da Me di da Pro vi só ria nº 77 am pli a -
ram as pos si bi li da des de re ne go ci a ção in clu in do os
mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e os cha ma -
dos mix Fun do/FAT, lo ca li za dos nas Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro Oes te.

Esta am pli a ção, no en tan to, con ti nua ex clu in do 
a es ma ga do ra ma i o ria dos agri cul to res fa mi li a res,
to ma do res de em prés ti mos para in ves ti men to de ou -
tras fon tes (BNDES, FINAME e PROGER ru ral, por
exem plo), das de ma is re giões do país.

É fun da men tal, por tan to, in clu ir os de ma is em -
prés ti mos para per mi tir um am plo pro ces so de re ne -
go ci a ção dos agri cul to res que não po dem, por for ça
ma i or, cum prir as suas obri ga ções con tra tu a is. – Se -
na do ra He lo í sa He le na.
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SENADO FEDERAL

Ata da 127ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 13 de no vem 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 e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de  – Amir Lan do  – Ante ro Paes
de Bar ros  – Anto nio Car los Jú ni or  – Antô nio Car los 
Va la da res  – Arlin do Por to  – Artur da Ta vo la  – Bel lo 
Par ga  – Ber nar do Ca bral  – Car los Be zer ra  – Car -
los Pa tro cí nio  – Car los Wil son  – Chi co Sar to ri  –
Edi son Lo bão  – Edu ar do Si que i ra Cam pos  – Edu -
ar do Su plicy  – Emí lia Fer nan des  – Fer nan do Ri be i -
ro  – Fran ce li no Pe re i ra  – Ge ral do Althoff  – Ge ral do 
Cân di do  – Ge ral do Melo  – Gil ber to Mes tri nho  –
Gil vam Bor ges  – He lo í sa He le na  – Iris Re zen de  –
Jef fer son Pe res  – João Alber to Sou za  – Jo nas Pi -
nhe i ro  – José Agri pi no  – José Alen car  – José Edu -
ar do Du tra  – José Fo ga ça  – José Jor ge  – José
Sar ney  – Ju vên cio da Fon se ca  – Le o mar Qu in ta ni -
lha  – Lind berg Cury  – Lú cio Alcân ta ra  – Lú dio Co -
e lho  – Luiz Ota vio  – Luiz Pon tes  – Ma gui to Vi le la 
– Ma ria do Car mo Alves  – Ma ri na Sil va  – Ma u ro
Mi ran da  – Mo re i ra Men des  – Mo za ril do Ca val can ti  
– Na bor Jú ni or  – Ney Su as su na  – Oli vir Ga bar do  – 
Osmar Dias  – Pa u lo Sou to  – Pe dro Si mon  – Ra -
mez Te bet  – Re nan Ca lhe i ros  – Ri car do San tos  –
Ro ber to Sa tur ni no  – Ro me ro Jucá  – Ro nal do Cu -
nha Lima  – Se bas tião Ro cha  – Tas so Ro sa do  –
Tião Vi a na  – Val mir Ama ral  – Wal deck Orne las  –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66 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.

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr.
1o Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

 MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 310, DE 2002
(Nº 978/2002, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, f, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 6º da
Lei nº 9.961, de 28 de ja ne i ro de 2000, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome da Se -
nho ra Ma ria Stel la Gre go ri para re con du ção ao car -
go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple -
men tar – ANS.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº 323/2002, de 6 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 409, 
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, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

 PROJETOS RECEBIDOS DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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21392 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002518    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21393
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21394 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 555, DE 2002
(Nº 1.398/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

NOVEMBRO 2002520    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21395
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21396 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002522    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21397
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21398 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002524    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21399
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21400 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002526    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21401
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21402 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002528    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21403
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21404 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

(À Comissão de Educação.)

NOVEMBRO 2002530    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21405

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 556, DE 2002
(Nº 1.103/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MENSAGEM Nº 169, DE 2001
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21406 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002532    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21407
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21408 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002534    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21409
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21410 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002536    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21411
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21412 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002538    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21413
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21414 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002540    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21415

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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21416 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002542    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21417
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21418 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002544    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21419
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21420 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002546    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21421
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21422 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002548    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21423

    549NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



21424 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

(À Comissão de Educação.)

NOVEMBRO 2002550    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21425
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21426 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002552    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21427
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21428 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002554    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21429
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21430 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002556    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21431
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21432 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002558    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21433
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21434 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002560    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21435
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21436 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002562    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21437
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21438 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002564    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21439
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21440 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002566    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21441
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PARECERES

PARECER Nº 1.037, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 292, de 2002 
(nº 835/2001, na ori gem), que pro põe ao
Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra -
ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no,
com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, no va lor equi va len te a até
US$75.000.000,00 (se ten ta e cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral (CEF) e o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e 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).

Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te a Men sa -
gem nº 292, de 2002 (Men sa gem nº 835, de
1º-10-2001, na ori gem), pro põe ao Se na do Fe de ral
seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, no va lor equi va len te a até US$75.000.000,00
(se ten ta e cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral (CEF) e o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – Ban co Mun di al
(BIRD).

Os re cur sos do em prés ti mo des ti nam-se 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).

Acom pa nham a Men sa gem a Expo si ção de Mo -
ti vos MF 233 Em Op Cre di to Exter no CEF BIRD, de
25 de se tem bro de 2002, do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, Inte ri no; o Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da
Fa zen da Na ci o nal PGFN/COF nº 2.960/2002; os Pa -
re ce res da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
STN/COREF/GERFI nº 413, de 21 de agos to de 2002 
e STN/COREF nº 6, de 8 de ja ne i ro de 2002; Ofi cio nº
1.133/CAIXA, de 22 de no vem bro de 2001, do Sr. Pre -
si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, in clu in do-se in -
for ma ções téc ni cas so bre os cus tos, be ne fí ci os, fon -
tes al ter na ti vas de fi nan ci a men to, bem como so bre a
apro va ção do em prés ti mo pela Di re to ria Co le gi a da

da que la ins ti tu i ção, em 13-11-2001, e Pa re cer Ju rí di -
co da CAIXA-PJ GEAJU 248/01.

Instru em ain da o pro ces sa do in for ma ções so bre 
os re sul ta dos do Te sou ro Na ci o nal, Re la tó rio Re su -
mi do da Exe cu ção Orça men tá ria, con for me exi gên cia 
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, có pi as tra du zi das
do Con tra to de Emprés ti mo e das Con di ções Ge ra is
Apli cá ve is a Acor dos de Emprés ti mo e de Ga ran tia
para Emprés ti mos em Mo e da Úni ca.

A ope ra ção fi nan ce i ra foi de vi da men te cre den ci -
a da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, con for me Ofí cio
De cec/Di o pe/Su cre-2002/198, de 10 de se tem bro de
2002, e con tém as se guin tes con di ções e ca rac te rís ti -
cas:

I. De ve dor: Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral;
II. Cre dor:Ban co Inter na ci o nal para

Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);
III. Va lor: US$75.000.000,00 (se ten ta e 

cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca);

IV. Prin ci pal: 20 (vin te) par ce las se -
mes tra is e con se cu ti vas;

V. Pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
VI. Ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me -

ses;
VII. Ju ros: 0,75% (se ten ta e cin co cen -

té si mos por cen to) ao ano + LIBOR de 6
(seis) me ses para dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, in ci den te so bre o sal do de -
ve dor do prin ci pal a par tir da data de cada
de sem bol so;

VIII. Co mis são de Com pro mis so: 0,75%
(se ten ta e cin co cen té si mos por cen to) ao
ano, so bre o sal do não de sem bol sa do;

IX. Taxa Ini ci al: 1% (um por cen to) so -
bre o va lor do em prés ti mo;

X. Con di ções de Pa ga men to
a) do Prin ci pal: em 20 (vin te) par ce las

se mes tra is,
con se cu ti vas e igua is, ven cen do-se a

pri me i ra 180 (cen to e oi ten ta) dias após o
úl ti mo de sem bol so, pa gá ve is em 15-3 e
15-9 de cada ano;

b) dos Ju ros: se mes tral men te ven ci -
dos, em 15-3 e 15-9 de cada ano;

c) da Co mis são de Com pro mis so: se -
mes tral; 

d) da Taxa Ini ci al: em uma úni ca par -
ce la, pa gá vel na as si na tu ra do con tra to ou
na data do pri me i ro de sem bol so.
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II – Aná li se

A pre sen te ope ra ção de cré di to está su je i ta ao
dis pos to na Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da
pela Re so lu ção nº 17, de 1992, e al te ra da pela Re so -
lu ção nº 41, de 1999, to das do Se na do Fe de ral.

Com efe i to, de acor do com o art. 13 da ci ta da
nor ma, não se apli cam os li mi tes nela fi xa dos para a 
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, por tra tar-se de com pro -
mis so fi nan ce i ro a ser as su mi do por ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra ofi ci al. Ade ma is, como res sal ta a Pro cu ra -
do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal (fls. 7 do pro ces -
so), por tra tar-se de em pre sa pú bli ca cujo ca pi tal
per ten ce in te gral men te à União, não cabe a vin cu la -
ção de con tra ga ran ti as nos ter mos do in ci so I, § 1º
do art. 40 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal ma ni fes -
tou-se fa vo ra vel men te à con ces são de ga ran tia pelo
Go ver no Fe de ral, “des de que pre li mi nar men te à for -
ma li za ção dos ins tru men tos con tra tu a is seja ve ri fi -
ca do o cum pri men to sa tis fa tó rio da obri ga do da
CEF de ado tar Ma nu al Ope ra ci o nal para o Pro gra -
ma, con for me des cri to na Se ção 5.01 c do Con tra to
de Emprés ti mo.” Qu an to aos li mi tes, es cla re ce que,
para a pre sen te con tra ta ção, há mar gem nos li mi tes
de en di vi da men to da União, es ta be le ci dos no art. 2º, 
in ci sos I e II do art. 3º e 4º da Res. Nº 96, de 1989.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal tam -
bém ofe re ceu pa re cer fa vo rá vel à ope ra ção, ma ni fes -
tan do-se pela le ga li da de da mi nu ta con tra tu al.

Como des cri to no re la tó rio aci ma, a ins tru ção
pro ces su al sa tis faz os re qui si tos es ta be le ci dos pela
re fe ri da Re so lu ção nº 96, de 1989, em es pe ci al as
exi gên ci as da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000), con for me in for ma a
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em seu pa re cer (fls.
11 do pro ces so).

Qu an to ao mé ri to, cabe des ta car ini ci al men te
que o cus to efe ti vo da ope ra ção está es ti ma do em
2,81% ao ano. Se gun do a STN, esse cus to e com -
pa tí vel com o cus to efe ti vo de ope ra ções se me lhan -
tes au to ri za das em anos an te ri o res, cuja mé dia foi
de 4,58%. Por ou tro lado, con for me aná li se da que la
Se cre ta ria, a CEF apre sen tou uma sen sí vel me lho ra 
em seus in di ca do res eco nô mi co-fi nan ce i ros (re sul ta -
dos su pe ra vi tá ri os e au men to do pa tri mô nio lí qui do)
a par tir do pro ces so de re es tru tu ra ção pelo qual
pas sou em vir tu de do Pro gra ma de For ta le ci men to
das Insti tu i ções Fi nan ce i ras Fe de ra is.

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) com pre en de rá uma ope ra ção de
US$130 mi lhões jun to ao BIRD, sen do US$25 mi -
lhões re la ti vos ao con tra to vi gen te (BIRD 4.292);
US$30 mi lhões a se rem to ma dos pelo BNDES e
US$75 mi lhões da pre sen te ope ra ção, a ser con tra ta -
da pela CEF e re pres sa da, em cin co anos, com apor -
te adi ci o nal de re cur sos pró pri os de US$50 mi lhões.

O pro gra ma ob je ti va pro mo ver a efi ciên cia na
pres ta ção dos ser vi ços de abas te ci men to de água e
es go ta men to sa ni tá rio, me di an te a dis po ni bi li za ção
de re cur sos para a mo der ni za ção das Com pa nhi as
Esta du a is de Sa ne a men to das re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te, bem como a am pli a ção da co -
ber tu ra dos ser vi ços des tas em pre sas. Os pro je tos
das em pre sas pú bli cas de sa ne a men to es ta rão su je i -
tos, na tu ral men te, à aná li se téc ni ca, am bi en tal e de
ava li a ção da vi a bi li da de eco nô mi ca, fi nan ce i ra e so ci -
al do res pec ti vo pro je to. Esti ma ti vas da CEF so bre os
cus tos dos in ves ti men tos em re la ção às ta xas dos
ser vi ços a se rem co bra dos da po pu la ção (re tor no fi -
nan ce i ro dos pro je tos) in di cam uma taxa de re tor no
de 42% para o pro je to.

Por úl ti mo, gos ta ría mos de res sal tar que a ca pi -
tal do Esta do de Mato Gros so será uma das gran des
ci da des a se rem be ne fi ci a das com os re cur sos ad vin -
dos do fi nan ci a men to em apre ço, pois per mi ti rão a
con clu são de obras de sa ne a men to, cujo iní cio ocor -
reu, de for ma pi o ne i ra, du ran te a ges tão des te Re la tor 
no Go ver no da que le Esta do.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela Apro va ção do pe di do, nos ter mos do se guin te

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2002

Au to ri za a União a con ce der ga ran -
tia à con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no no va lor equi va len te a até
US$75.000.000,00 (se ten ta e cin co mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral (CEF) e o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e 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).

O Se na do Fe de ral re sol ve:

No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21443
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Art. 1º É a União au to ri za da a con ce der ga ran tia 
à con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor 
equi va len te a até US$75.000.000,00 (se ten ta e cin co
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, en tre 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)

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ori un dos da ope ra -
ção de cré di to a que se re fe re o ca put se rão des ti na -
dos a fi nan ci ar par ci al men te o Pro gra ma de 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 Proj ect.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
con sis te nas se guin tes con di ções e ca rac te rís ti cas:

I – De ve dor: Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral;
II – Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons -

tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);
III – Va lor: US$75.000.000,00 (se ten ta e cin co

mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal;

IV – Prin ci pal: 20 (vin te) par ce las se mes tra is e
con se cu ti vas;

V – Pra zo: 180 (cen to e oi ten ta) me ses;
VI – Ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me ses;
VII – Ju ros: 0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos

por cen to) ao ano + LIBOR de 6 (seis) me ses para dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, in ci den te so -
bre o sal do de ve dor do prin ci pal a par tir da data de
cada de sem bol so;

VIII – Co mis são de Com pro mis so: 0,75% (se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to) ao ano, so bre o
sal do não de sem bol sa do;

IX – Taxa Ini ci al: 1% (um por cen to) so bre o va lor 
do em prés ti mo;

X – Con di ções de Pa ga men to
a) do Prin ci pal: em vin te 20 (vin te) par -

ce las se mes tra is, con se cu ti vas e igua is,
ven cen do-se a pri me i ra 180 (cen to e oi ten -
ta) dias após o úl ti mo de sem bol so, pa gá ve is 
em 15-3 e 15-9 de cada ano;

b) dos Ju ros: se mes tral men te ven ci -
dos, em 15-3 e 15-9 de cada ano;

c) da Co mis são de Com pro mis so: se -
mes tral men te;

d) da  Taxa Ini ci al: em uma úni ca par -
ce la, pa gá vel na as si na tu ra do con tra to ou
na data do pri me i ro de sem bol so.

Art. 3º A ce le bra ção da con tra ta ção fica con di ci -
o na da ao pré vio e sa tis fa tó rio cum pri men to, pela Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF), da obri ga ção de ado tar

o Ma nu al Ope ra ci o nal para o pro gra ma, con for me
des cri to na Se ção 5.01 c do Con tra to de Emprés ti mo.

Art. 4º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te
au to ri za ção é de qui nhen tos e qua ren ta dias, a con -
tar da sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,
, Pre si den te
, Re la tor.
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PARECER Nº 1.038, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 293, de 2002 
(nº 836/2002, na ori gem), do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, que pro põe ao Se na do 
Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor 
equi va len te a até US$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), en -
tre a Sa ne a men to de Go iás S/A
(SANEAGO) 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.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Se nhor 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, en vi ou a
esta Casa a Men sa gem nº 293, de 2002, que pro põe
ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e con tra ga ran tia do Go ver -
no do Esta do de Go iás, no va lor equi va len te a até
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),
en tre a Sa ne a men to de Go iás S/A (SANEAGO) 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 ope ra ção de cré di to em ques tão apre sen ta as
se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

a) Cre dor: BID;
b) Va lor do Emprés ti mo:

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);

c) Mo da li da de de Emprés ti mo: Mo e da
úni ca – dó lar ame ri ca no;

d) Pra zo de De sem bol so: 5 (cin co)
anos;

e) Amor ti za ção: Par ce las se mes tra is e
con se cu ti vas, tan to quan to pos sí vel igua is,
ven cen do-se a pri me i ra 6 (seis) me ses a
par tir da data pre vis ta para o de sem bol so fi -
nal, e a úl ti ma até 15-6-2027 (esta data po -
de rá ser ajus ta da em fun ção da data da as -
si na tu ra do con tra to);

f) Ju ros: Exi gi dos se mes tral men te, cal -
cu la dos so bre os sal dos de ve do res diá ri os
do Emprés ti mo a uma taxa anu al para cada
se mes tre de ter mi na da pelo cus to dos
Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
to ma dos pelo Ban co du ran te o se mes tre an -
te ri or, acres ci do de um spre ad ex pres so
como per cen ta gem anu al, que o Ban co fi xa -
rá pe ri o di ca men te de acor do com a sua po -
lí ti ca so bre taxa de ju ros;

g) Co mis são de Cré di to: 0,75% a.a. e
exi gi da se mes tral men te, so bre os sal dos de -
ve do res não de sem bol sa dos do em prés ti -
mo, en tran do em vi gor 60 (ses sen ta) dias
após a as si na tu ra do Con tra to; e

h) Re cur sos para Inspe ção e Su per vi -
são Ge ral: 1% a.a. so bre o mon tan te to tal do 
em prés ti mo, de sem bol sa dos em pres ta ções 
tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is.

Tra ta-se de pe di do for mu la do pelo Esta do de
Go iás, para con ces são de con tra ga ran tia à União,
em ope ra ção de cré di to ex ter na a ser con tra ta da
pela em pre sa Sa ne a men to de Go iás S.A.
(SANEAGO), jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to (BID), cu jos re cur sos se rão des ti na -
dos ao Pro gra ma de Água e Sa ne a men to da ci da de
de Go iâ nia.

A Sa ne a go é uma em pre sa in te gran te da ad mi -
nis tra ção in di re ta do Esta do de Go iás, clas si fi ca da
como não-de pen den te, nos ter mos da de cla ra ção fir -
ma da pelo Go ver na dor do Esta do.

O Pro gra ma de Água e Sa ne a men to da ci da de
de Go iâ nia ob je ti va a cons tru ção de uma bar ra gem
de re gu la ri za ção e acu mu la ção, em con cre to com -
pac ta do, com al tu ra má xi ma de 50 me tros e vo lu me
to tal de re ser va tó rio de 129 hm³; cons tru ção de adu -
to ra de água bru ta, por gra vi da de, em aço, com diâ -
me tro de 1.730mm e 11.827 me tros de ex ten são; me -
lho ri as ope ra ci o na is no sis te ma de dis tri bu i ção de
água (ETA, ele va tó ri as, adu to ras, re des e li ga ções do -
mi ci li a res).

II – Aná li se

Apli cam-se a esta ope ra ção as con di ções e exi -
gên ci as es ta be le ci das pela Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral (re pu bli ca da e con so li da da
em 22-2-99) bem como as dis po si ções das Re so lu -
ções nºs 40 e 43, am bas de 2001, do Se na do Fe de ral.

Acom pa nha o pe di do o Pa re cer STN/Co pem nº
301, de 20 de ju nho de 2002, da Se cre ta ria do Te sou -
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ro Na ci o nal, onde fo ram ana li sa dos as pec tos re la ci o -
na dos à con tra ga ran tia a ser pres ta da pelo Esta do de
Go iás. Os dis po si ti vos pre vis tos nas re fe ri das re so lu -
ções do Se na do Fe de ral não se apli cam a ope ra ções
re a li za das por em pre sas da ad mi nis tra ção in di re ta
clas si fi ca das como não-de pen den tes, como é o caso
da Sa ne a go.

A STN ana li sou as dis po si ções so bre a ma té ria
cons tan tes nas Re so lu ções do Se na do Fe de ral nºs
40 e 43, am bas de 2001. O Esta do de Go iás aten deu
as exi gên ci as pre vis tas nos arts. 9º e 18 da Re so lu -
ção nº 43, de 2001, ex ce to no que diz res pe i to à apre -
sen ta ção de ba lan ce tes con so li da dos (ad mi nis tra ção
di re ta, fun dos, au tar qui as e em pre sas es ta ta is de pen -
den tes), con for me exi gi do pelo in ci so XI do art. 21 da
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 43, de 2001. Con tu -
do, a fa lha foi re le va da pela STN que le vou em con ta
as dis po si ções de sua Por ta ria nº 589, de 27 de de -
zem bro de 2001, que exi ge a con so li da ção dos ba lan -
ce tes, nos ca sos de es ta ta is de pen den tes, ape nas a
par tir do exer cí cio de 2003.

Fo ram en con tra dos dé bi tos em nome da Sa ne a -
go jun to à Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal,
que pre ci sam ser sa ne a dos pre vi a men te à con tra ta -
ção.

A STN con clui seu pa re cer fa vo ra vel men te ao
mé ri to do ple i to.

O Pa re cer PGFN/COF nº 3.117, de 2002, da
Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, cons ta tou
que fo ram cum pri das as for ma li da des pré vi as à con -
tra ta ção es ta be le ci das na Cons ti tu i ção Fe de ral, na
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, na
Re so lu ção nº 96, de 15 de de zem bro de 1989, do Se -
na do Fe de ral (re pu bli ca da e con so li da da em
22-2-99), no De cre to-Lei nº 1.312, de 15 de fe ve re i ro
de 1974, na Por ta ria MEFP nº 497, de 27 de agos to
de 1990, al te ra da pela Por ta ria MEFP nº 650, de 1º de 
ou tu bro de 1992, e nos de ma is dis po si ti vos le ga is e
re gu la men ta res per ti nen tes.

Se gun do, ain da, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa -
zen da Na ci o nal, a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su -
las ad mis sí ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do 
sido ob ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº
96, de 1989, do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção 
con tra tu al de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia 
na ci o nal e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e
às leis bra si le i ras, bem as sim que im pli que com pen -
sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

Assim sen do, a Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da
Na ci o nal apro vou o en ca mi nha men to do em prés ti mo
à con si de ra ção do Se nhor Mi nis tro da Fa zen da, des -
de que se jam aten di das as res sal vas e pen dên ci as
apon ta das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.

A aná li se da do cu men ta ção apre sen ta da con fir -
mou o aten di men to das con di ções im pos tas pe las
Re so lu ções nº 40 e nº 43, am bas de 2001, e pela Re -
so lu ção nº 96, de 1989, to dos do Se na do Fe de ral,
além dos de ma is ins tru men tos le ga is. Nada há a opor
quan to à le ga li da de da ope ra ção, uma vez que as res -
sal vas apon ta das pela STN po dem ser con tem pla das 
pelo pro je to de re so lu ção au to ri za ti vo.

A aná li se quan to ao mé ri to da con ces são da ga -
ran tia e da con tra ga ran tia é igual men te fa vo rá vel. O
em prés ti mo vem aten der a uma de man da da ci da de
de Go iâ nia e tem a chan ce la de uma ins ti tu i ção de
pres tí gio in ter na ci o nal. Além dis so, o em prés ti mo virá
re for çar as re ser vas in ter na ci o na is bra si le i ras em um
mo men to de es tran gu la men to do se tor ex ter no.
Enten de mos que em prés ti mo de tal na tu re za, nes te
mo men to di fí cil, é ex tre ma men te opor tu no e bem-vin -
do.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69 , DE 2002

Au to ri za a União a con ce der ga ran -
tia, e o Go ver no do Esta do de Go iás a
con ce der con tra-ga ran tia à União – am -
bas re fe ren tes ao em prés ti mo da Sa ne a -
men to de Go iás S/A (SANEAGO) jun to ao 
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BID), no va lor equi va len te a até
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), des ti na do 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.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con ce der ga ran -

tia ao em prés ti mo a ser con tra ta do en tre a Sa ne a -
men to de Go iás S/A (SANEAGO) e o Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor equi -
va len te a até 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).
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Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
se rão uti li za dos para fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro -
gra ma de Água e Sa ne a men to de Go iâ nia.

Art. 2º É o Esta do de Go iás au to ri za do a con ce -
der con tra ga ran tia à União re fe ren te ao em prés ti mo
men ci o na do no art. 1º des ta Re so lu ção.

Art. 3º Pre vi a men te à as si na tu ra do Con tra to,
de ve rá o Pro ces so re tor nar à Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, para que seja ve ri fi ca do:

I – o cum pri men to das con di ci o na li da des para o
pri me i ro de sem bol so;

II – o aten di men to das res sal vas fe i tas pela STN
à apro va ção do em prés ti mo;

III – a re no va ção, caso ne ces sá rio, de al gu mas
das cer ti dões ane xa das ao pro ces so.

Art. 4º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no ar ti go lº
apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – Cre dor: BID;

II – Va lor do Emprés ti mo: 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);

III – Mo da li da de de Emprés ti mo: Mo e da úni ca –
dó lar ame ri ca no;

IV – Pra zo de De sem bol so: 5 (cin co) anos;

V – Amor ti za ção: Par ce las se mes tra is e con se -
cu ti vas, tan to quan to pos sí vel igua is, ven cen do-se a
pri me i ra 6 (seis) me ses a par tir da data pre vis ta para
o de sem bol so fi nal, e a úl ti ma até 15-6-2027 (esta
data po de rá ser ajus ta da em fun ção da data da as si -
na tu ra do con tra to);

VI – Ju ros:

Exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos so bre os
sal dos de ve do res diá ri os do Emprés ti mo a uma taxa
anu al para cada se mes tre de ter mi na da pelo cus to
dos Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos to ma -
dos pelo Ban co du ran te o se mes tre an te ri or, acres ci -
do de um spre ad ex pres so como per cen ta gem anu al,
que o Ban co fi xa rá pe ri o di ca men te de acor do com a
sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros;

VII – Co mis são de Cré di to: 0,75% a.a. (se ten ta e 
cin co cen té si mos por cen to ao ano) exi gi da se mes -
tral men te, so bre os sal dos de ve do res não de sem bol -
sa dos do em prés ti mo, en tran do em vi gor 60 (ses sen -
ta) dias após a as si na tu ra do Con tra to; e

VIII – Re cur sos para Inspe ção e Su per vi são Ge -
ral: 1% a.a. (um por cen to ao ano) so bre o mon tan te

to tal do em prés ti mo, de sem bol sa dos em pres ta ções
tri mes tra is, tan to quan to pos sí vel igua is.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,     , Pre si den te –  Re la tor.
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PARECER Nº 1.039, DE 2002

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS, so bre a Men sa gem nº
290, de 2002, (nº 844/2002, na ori gem),
que en ca mi nha ao Se na do Fe de ral a Pro -
gra ma ção Mo ne tá ria para o quar to tri -
mes tre de 2002.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Com a Men sa gem nº 290, de 2002, o Pre si den te 
da Re pú bli ca en ca mi nha ao Se na do Fe de ral a Pro -
gra ma ção Mo ne tá ria para o quar to tri mes tre de 2002,
em con for mi da de com o dis pos to no § 1º do art. 6º da
Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995.

2. Acom pa nham a Men sa gem os se guin tes do -
cu men tos:

a) Avi so nº 662/MF, de 30 de se tem bro 
de 2002, do Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da;

b) o do cu men to Pro gra ma ção Mo ne -
tá ria, para o quar to tri mes tre de 2002, do
Ban co Cen tral do Bra sil;

c) có pia da Expo si ção de Mo ti vos nº
242/MF, de 30 de se tem bro de 2002, do Mi -
nis tro da Fa zen da, Inte ri no;

d) o Avi so nº 1.072-SAP/C.Ci vil, de 10
de ou tu bro de 2002, que en ca mi nha a men -
sa gem à Pri me i ra Se cre ta ria do Se na do Fe -
de ral;

e) de cla ra ção de re ce bi men to da Men -
sa gem pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
em 8 de ou tu bro de 2002.

3. A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o quar to tri -
mes tre de 2002 e para o ano de 2002 tra ta dos se -
guin tes as sun tos:

I. a eco no mia no ter ce i ro tri mes tre de 2002,
onde são des cri tas as ta xas de va ri a ção tri mes tral
do PIB, es ta tís ti cas so bre a pro du ção in dus tri al; o
fa tu ra men to real do co mér cio va re jis ta na Re gião
Me tro po li ta na de São Pa u lo; a evo lu ção das ta xas
de in fla ção e de de sem pre go aber to; o re sul ta do
pri má rio e dí vi da lí qui da do se tor pú bli co, bem como 
as ne ces si da des de fi nan ci a men to do se tor pú bli co
e os re sul ta dos das tran sa ções co mer ci a is e fi nan -
ce i ras com o ex te ri or.

II. po lí ti ca mo ne tá ria no se gun do tri mes tre de
2002, que re tra ta a evo lu ção pre vis ta e a re a li za da no
pe río do para os prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os,
qua is se jam os me i os de pa ga men to M1 e M4 e a
base mo ne tá ria res tri ta e am pli a da;

III. po lí ti ca mo ne tá ria no bi mes tre ju lho-agos to
de 2002, de mons tran do os re sul ta dos pre vis tos pela
pro gra ma ção mo ne tá ria e ocor ri da no pe río do;

IV. pers pec ti vas ma cro e co nô mi cas para o quar -
to tri mes tre de 2002, ten do em con ta o qua dro ele i to -
ral, a de te ri o ra ção da con jun tu ra in ter na ci o nal, o com -
por ta men to da de man da agre ga da e o ar re fe ci men to
do ní vel de ati vi da de, res sal tan do-se, po rém, a não in -
ter rup ção do pro ces so de re cu pe ra ção ob ser va do
des de o fi nal de 2001;

V. me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos agre ga -
dos mo ne tá ri os para o quar to tri mes tre e para o ano 
de 2002, pro gra ma das em con sis tên cia com o atu al
re gi me de po lí ti ca mo ne tá ria. Esse re gi me é ba se a -
do em me tas para a in fla ção, no com por ta men to es -
pe ra do para a ren da na ci o nal, as ta xas de ju ros, as
ope ra ções de cré di to e de ma is in di ca do res per ti -
nen tes.

4. Os Qu a dros 3 e 4 da Pro gra ma ção Mo ne tá ria
são aba i xo trans cri tos e des cri tos, em vis ta de sua re -
le vân cia para o exa me da ma té ria.
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pa ga men to (M1); 44,6% para a Base mo ne tá ria
res tri ta; 21,8% para a Base mo ne tá ria am pli a da e de
8,7% para os me i os de pa ga men to am pli a dos (M4).

6. Obser va-se que as ta xas de va ri a ção dos agre -
ga dos mo ne tá ri os, pro je ta das para o ano de 2002, são
bem ma i o res do que as ve ri fi ca das ao lon go de 2001,
ex ce to para o in di ca dor M4. Ade ma is, se con si de rar mos 
o au men to anu al do ní vel ge ral de pre ços me di do pe las
prin ci pa is ta xas de in fla ção -va ri an do, em doze me ses
até agos to, en tre 7,46% para o IPCA e 11,76% para o
IGP-DI – che ga-se à con clu são ine quí vo ca de que a
pro gra ma ção per mi te uma ex pan são de li qui dez real da 
eco no mia e, nes se sen ti do, não ofe re ce ne nhu ma res -
tri ção a uma po lí ti ca de ju ros ca den tes.

II – Aná li se

7. A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para os tri mes tres
de cada ano é ela bo ra da pelo Ban co Cen tral, exa mi -
na da e apro va da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
para pos te ri or en ca mi nha men to a esta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, de acor do com as de ter mi na -
ções le ga is já re fe ri das.

8. Do pon to de vis ta me to do ló gi co, im por ta res sal -
tar que, na ela bo ra ção da pro gra ma ção, as au to ri da des
mo ne tá ri as uti li zam mo de los eco no mé tri cos para es ti -
ma ti vas da de man da por pa pel mo e da e por de pó si tos à 
vis ta, bem como ce ná ri os do més ti cos e in ter na ci o na is
com pa tí ve is com as me tas para a in fla ção e, na tu ral -
men te, as es ti ma ti vas para o cres ci men to es pe ra do do
Pro du to Inter no Bru to, a tra je tó ria es pe ra da para a taxa
de ju ros (taxa Se lic), os pro vá ve is im pac tos das ope ra -
ções de cré di to e os com po nen tes de ten dên cia e sa zo -
na li da des ca rac te rís ti cos des ses agre ga dos.

9. Na cons tru ção do ce ná rio para o ní vel de ati vi -
da de nos pró xi mos me ses, o Ban co Cen tral con si de -
ra, como fa to res res tri ti vos, as in cer te zas do ple i to
ele i to ral e da con jun tu ra in ter na ci o nal. Sa li en ta, to da -
via, como as pec tos fa vo rá ve is à re to ma da con sis ten -
te do ní vel de ati vi da de, a atu a ção das au to ri da des
mo ne tá ri as no mer ca do de câm bio, o acor do com o
FMI, a ob ten ção de re cur sos jun to a ou tros or ga nis -
mos in ter na ci o na is e os es for ços para a res ta u ra ção
de li nha de cré di to ex ter na – me di das que de vem res -
trin gir o au men to dos cus tos de pro du ção vin cu la dos
à taxa de câm bio e in flu en ci ar fa vo ra vel men te as ex -
pec ta ti vas in ter nas e o ní vel de de man da.

10. Des ta ca-se, ain da, na cons tru ção do ce ná rio 
de re to ma da das ati vi da des, o pa pel po si ti vo da po lí ti -
ca fis cal na ma nu ten ção da es ta bi li da de ma cro e co nô -
mi ca, es pe ci al men te me di an te a ele va ção de meta de 
su pe rá vit pri má rio para 3,88% do PIB. Espe ra-se, en -
fim, que o ajus te fis cal em an da men to nas três es fe -
ras de go ver no po de rá be ne fi ci ar a per cep ção do ris -
co-país e con tri bu ir para a evo lu ção fa vo rá vel das ta -

xas de ju ros in ter nas e, des se modo, para a re to ma da
do cres ci men to sus ten tá vel.

11. Como o au men to da re la ção dí vi da/PIB em
2002 re fle te ex clu si va men te a de pre ci a ção real do
câm bio, as au to ri da des têm como pers pec ti va a sua
con tra ção tão logo o câm bio re tro ce da, em vis ta da
ma nu ten ção da po lí ti ca fis cal que vem ge ran do sig ni -
fi ca ti vo su pe rá vit pri má rio.

12. Na área ex ter na, têm des ta que os su pe rá vits
cres cen tes da ba lan ça co mer ci al. Em ra zão da for te
des va lo ri za ção do Real e da de sa ce le ra ção do ní vel de
ati vi da de in ter na, as im por ta ções de cres ce ram em ma i -
or pro por ção do que a que da nas ex por ta ções. Essas,
por um lado, so fre ram o im pac to po si ti vo do câm bio, por
ou tro lado fo ram res trin gi das pela for te re tra ção da eco -
no mia Argen ti na e pela de sa ce le ra ção da eco no mia
mun di al. Espe ra-se, com isso, um mo vi men to pro du ti vo
in ter no na di re ção de subs ti tu i ção de im por ta ções.

13. Por fim, o in gres so de ca pi ta is es tran ge i ros
sob a for ma de in ves ti men tos di re tos, em bo ra in fe ri or ao 
do ano pas sa do, tem sido su fi ci en te para fi nan ci ar o dé -
fi cit em tran sa ções cor ren tes. As ou tras fon tes de fi nan -
ci a men to, como a emis são de pa péis e em prés ti mos de
cur to ou lon go pra zos, “es tão re du zi das e fo ram subs ti -
tu í das, tem po ra ri a men te, por em prés ti mos de re gu la ri -
za ção to ma dos jun to a or ga nis mos mul ti la te ra is.” As au -
to ri da des con si de ram nas pers pec ti vas para o se gun do
se mes tre, os efe i tos ne ga ti vos da cri se no Ori en te Mé -
dio so bre a eco no mia mun di al, em vis ta da pos si bi li da -
de de in ten sa vo la ti li da de dos pre ços de pe tró leo nos
mer ca dos. Infor mam, ain da, que as re ser vas in ter na ci o -
na is, no con ce i to de li qui dez in ter na ci o nal, to ta li za ram
US$39,1 bi lhões, em ju lho pas sa do, cor res pon den do a
um au men to de US$3,5 bi lhões em re la ção ao mon tan -
te re gis tra do no mes mo mês do ano pas sa do.

14. Nes se con tex to, a pro gra ma ção para o quar -
to tri mes tre de 2002 apre sen ta in ter va los de va ri a ção
dos prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os com pa tí ve is
com a pos si bi li da de de ma nu ten ção da tra je tó ria de
ta xas de ju ros ca den tes ao lon go do ano, a exem plo
do que te mos cons ta ta do a par tir de fe ve re i ro úl ti mo,
es pe ci al men te por con tem plar au men to anu al de até
39,4% para os me i os de pa ga men tos (pa pel mo e da
em po der do pú bli co e de pó si tos à vis ta nos ban cos) e 
de 44,6% para a base mo ne tá ria (pa pel-mo e da emi ti -
do me nos re ser vas ban cá ri as). Ou seja, a pro gra ma -
ção per mi te a exe cu ção de uma po lí ti ca mo ne tá ria
com pa tí vel com ju ros ca den tes, ex pan são da pro du -
ção e em pre go, sem com pro me ti men to das me tas in -
fla ci o ná ri as. Mais es pe ci fi ca men te, a pos si bi li da de de 
ex pan são de de man da via po lí ti ca mo ne tá ria mais fle -
xí vel não pres si o na ria o ní vel ge ral de pre ços, por -
quan to a de man da se ria di re ci o na da para se to res
pro du to res de bens de con su mo não du rá ve is, cu jas
em pre sas en con tram-se com o ní vel de es to ques ele -
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va dos. A ex pan são pos sí vel da li qui dez ge ral de pen -
de rá, ob vi a men te, da evo lu ção do qua dro ma cro e co -
nô mi co in ter no e ex ter no, for te men te in flu en ci a do pe -
las ex pec ta ti vas e in cer te zas em tor no do ple i to ele i -
to ral e da con jun tu ra eco nô mi ca mun di al. A pro pó si to,
vale lem brar que a taxa bá si ca de ju ros no mi nal foi re -
du zi da em um pon to per cen tu al en tre fe ve re i ro e ju lho
úl ti mo, si tu an do-se em 18% ao ano, des de o dia 17
da que le mês. Como a taxa de in fla ção anu a li za da,
me di da pelo IPC, atin giu 7,93%, em se tem bro, a taxa
bá si ca de juro real si tu ou-se em tor no de 10% ao ano.
Embo ra ain da ele va da, essa taxa con fir ma a tra je tó ria 
des cen den te dos ju ros do més ti cos.

15. Como se sabe, a po lí ti ca do Co mi tê de Po lí ti -
ca Mo ne tá ria do Ban co Cen tral tem pro cu ra do man ter 
uma taxa bá si ca de ju ros, com de fi ni ção de viés para
cima ou para ba i xo, em fun ção das con di ções re que ri -
das para a ma nu ten ção da es ta bi li da de de pre ços e
para a pre ser va ção da con fi an ça dos agen tes eco nô -
mi cos nos fun da men tos da eco no mia bra si le i ra, de
modo a re to mar o cres ci men to eco nô mi co em ba ses
es tá ve is e sus ten tá ve is.

16. Com efe i to, em re u nião ex tra or di ná ria no dia
14 de ou tu bro do cor ren te, o Con se lho de Po lí ti ca Mo -
ne tá ria de li be rou, por una ni mi da de, ele var a taxa bá -
si ca de ju ros de 18% para 21% ao ano, des fa zen do,
as sim, a tra je tó ria de cli nan te aci ma re fe ri da. Em nota
dis tri bu í da à im pren sa, as au to ri da des mo ne tá ri as
jus ti fi ca ram a de ci são da se guin te for ma: “O re cen te
au men to dos pre ços e a pi o ra nas ex pec ta ti vas de in -
fla ção de cor ren tes prin ci pal men te da de pre ci a ção
acen tu a da do câm bio le va ram o COPOM em re u nião
ex tra or di ná ria a fi xar a Se lic em 21% ao ano, sem
viés”. A au sên cia de viés sig ni fi ca que qual quer al te -
ra ção na taxa so men te po de rá ser re a li za da a par tir
da de ci são em con jun to dos di re to res do Ban co Cen -
tral que com põem aque le Con se lho.

17. Com pre en de-se, des se modo, a me di da mo ne -
tá ria ex tra or di ná ria, com vis tas a con ter os mo vi men tos
es pe cu la ti vos so bre o câm bio e, por via de con se qüên -
cia, re du zir tan to a in fla ção como as ex pec ta ti vas de au -
men to do ní vel ge ral de pre ços nos pró xi mos me ses.

18. Com re la ção à Expo si ção de Mo ti vos nº
MF00242 em emis são ex tra or di ná ria re a is, de
30-9-2002, o Mi nis tro da Fa zen da, Inte ri no, es cla re ce
ao Pre si den te da Re pú bli ca que, de vi do ao “com por ta -
men to atí pi co dos agre ga dos mo ne tá ri os res tri tos, base 
mo ne tá ria e M1, no ter ce i ro tri mes tre…”, o CMN au to ri -
zou, em 19 de se tem bro de 2002, o re a li nha men to dos
re fe ri dos li mi tes de emis são, con for me pre vis to no § 2º
do art. 4º da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995.

III – Voto

19. Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa -
re cer pela apro va ção da Pro gra ma ção Mo ne tá ria

para o quar to tri mes tre de 2002, nos ter mos do se -
guin te

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 560, DE 2002

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o quar to tri mes tre de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria

para o quar to tri mes tre de 2002, nos ter mos da Men -
sa gem Pre si den ci al nº 290, de 2002.

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

Sala da Co mis são, Bel lo Par ga, Re la tor.
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Voto em Se pa ra do do Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no, pe ran te a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

I – Re la tó rio

Em obe diên cia ao § 1º do art. 6º da Lei nº 9.069,
de 29 de ju nho de 1995 e me di an te a Men sa gem nº
290, de 2002, o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou 
a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos a Pro gra -
ma ção Mo ne tá ria para o quar to tri mes tre de 2002.

Obser van do o for ma to de pra xe, o do cu men to
faz bre ves con si de ra ções a res pe i to do com por ta -
men to da eco no mia e da po lí ti ca mo ne tá ria exe cu ta -
da até agos to de 2002, tra çan do um ce ná rio ma cro e -
co nô mi co re fe ren ci al para apo i ar a pro gra ma ção dos
agre ga dos mo ne tá ri os para o quar to tri mes tre.

A pro gra ma ção tra zi da à con si de ra ção do Le -
gis la ti vo ad mi te a am pli a ção da li qui dez da eco no mia
e su põe re to ma da das ati vi da des, com ta xas de ju ros
de cres cen tes.

II – Aná li se

Enca mi nha da ao Se na do Fe de ral em 1º de ou -
tu bro, a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re fe ren te ao 4º tri -
mes tre de 2002 não re fle te nem as ex pec ta ti vas nem
a aná li se que nor te a ram, em 14/10. a de ci são unâ ni -
me do COPOM – Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria do
Ban co Cen tral, con subs tan ci a da nas No tas da 76ª
Re u nião (ex tra or di ná ria), que cul mi nou na ele va ção
da taxa bá si ca de ju ros de 18% a.a. para 21%. Tal de -
ci são foi man ti da pelo Co mi tê que re u niu-se, or di na ri -
a men te, no dia 22 do mes mo mês.

Isso pos to, con si de ra-se a Pro gra ma ção Mo ne -
tá ria em dis cus são ven ci da, su pe ra da. Os pres su pos -
tos que a em ba sa ram já não têm va li da de e são até
mes mo in com pa tí ve is com o teor das No tas da 76a
Re u nião do COPQM, ci ta da, in ver bis:

“Des de a re u nião de se tem bro do
Co pom, a evo lu ção de di ver sos in di ca do res 
eco nô mi cos al te rou as ex pec ta ti vas de in fla -
ção para 2002 e 2003. De acor do com a Ge -
rên cia Exe cu ti va de Re la ci o na men to com
Inves ti do res do Ban co Cen tral do Bra sil (Ge -
rin), a me di a na das ex pec ta ti vas de mer ca -
do para o IPCA de 2003 su biu de 5,2% o
para 5,9% des de 15 de se tem bro.(gri fou-se)

A pro je ção de in fla ção do Co pom
para 2003 tam bém ele vou-se. (...) na re u -
nião de se tem bro do Co pom, as pro je ções
de in fla ção fo ram re a li za das uti li zan do-se
uma co ta ção de R$3,20 por dó lar e ex pec ta -
ti vas de in fla ção (co le ta das pela Ge rin) de

5,2% o para 2003. Ambas hi pó te ses não
vêm se ma te ri a li zan do. (gri fou- se)

Entre as duas úl ti mas re u niões do Co -
pom, hou ve de pre ci a ção adi ci o nal do real~
com a co ta ção do dó lar si tu an do-se em va -
lo res pró xi mos a R$3,90, e au men to da ex -
pec ta ti va de in fla ção (co le ta da pela Ge rin)
em 2003 para 5,9%. De vi do a es ses efe i -
tos, a pro je ção para a in fla ção do IPCA
au men tou sig ni fi ca ti va men te.(...) (gri -
fou-se)

O au men to da in fla ção – ob ser va da e
es pe ra da – nos úl ti mos me ses im pli ca que,
man ti da a meta para a taxa Se lic de l8%
a.a., a taxa real de ju ros real – ex-ante e
ex-post – se re du zi ria sig ni fi ca ti va men te, o
que po de ria es ti mu lar o re pas se da de pre ci -
a ção cam bi al e a pro pa ga ção dos re a jus tes
dos pre ços.

O au men to da pro je ção de in fla ção
para aci ma da meta ajus ta da para 2003 re -
co men da uma po lí ti ca mo ne tá ria mais
res tri ti va, mes mo que a ca u sa pri má ria da
in fla ção não es te ja re la ci o na da com um au -
men to da de man da, mas sim com o efe i to
so bre os pre ços do més ti cos de uma de pre -
ci a ção cam bi al sig ni fi ca ti va. Uma po lí ti ca
mo ne tá ria mais res tri ti va di mi nui o re pas se
da des va lo ri za ção cam bi al para os pre ços e
me lho ra as ex pec ta ti vas de in fla ção. Des sa
for ma, cri am-se as con di ções para a re to -
ma da do cres ci men to sus ten ta do, ou seja,
não in fla ci o ná rio, já no pró xi mo ano. “(gri -
fou-se)

(...)
A vi tó ria da opo si ção e as ex pec ta ti vas a res pe i -

to da nova equi pe que de ve rá con du zir a po lí ti ca eco -
nô mi ca têm sido apon ta das como fa to res que, no cur -
tís si mo pra zo, po de rão si na li zar a tra je tó ria fu tu ra da
taxa de ju ros e da taxa de câm bio, mu i to mais do que
as pre vi sões al tis tas re la ci o na das ao Índi ce de Pre -
ços ao Con su mi dor Amplo – IPCA para 2003 (o mer -
ca do está tra ba lhan do com uma va ri a ção po si ti va de
6,62%) e a pres são anun ci a da pelo ven ci men to – até
de zem bro – de US$10,1 bi lhões de prin ci pal da dí vi da 
pú bli ca in de xa da ao câm bio. A pró xi ma re u nião do
Co pom está pre vis ta para o dia 19 ou 20 de no vem -
bro.

Pelo ex pos to, con clui-se que apre ci ar a Pro gra -
ma ção Mo ne tá ria para o quar to tri mes tre de 2002,
nos mol des em que ela foi en ca mi nha da ao Se na do
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Fe de ral é, hoje, mais do que an tes, inó cuo. Enten -
de-se, ade ma is, ser ca bí vel de vol ver o do cu men to
sob exa me ao Mi nis tro da Fa zen da, nos ter mos do
§5º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995,
a fim de que a Pro gra ma ção re fli ta, de fato, as hi pó te -
ses e as pre vi sões re la ti vas ao com por ta men to dos
prin ci pa is agre ga dos sob os qua is a po lí ti ca mo ne tá -
ria in ten ta atu ar.

III – Voto

Em face do aci ma ex pos to, voto con tra ri a men te
ao en ten di men to do Re la tor so bre a Pro gra ma ção
Mo ne tá ria para o quar to tri mes tre de 2002, nos ter -
mos do se guin te

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº ,  DE 2002

Re je i ta a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o quar to tri mes tre de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re je i ta da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria

para o quar to tri mes tre de 2002, nos ter mos pre vis tos
no § 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de
1995.

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

Sala da Co mis são, Se na dor Sa tur ni no Bra ga.

PARECER Nº 1.040, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 441, de
2001 (nº 325/96, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rá dio Pra ta S.A. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Nova Pra ta, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 441, de 2001 (nº 325, de
1996, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Ró dio Pra ta S.A. para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Nova Pra ta, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.045,
de 1994, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 11 de

no vem bro de 1994, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Rá dio Pra ta S.A. (cf.
fls. 119):

• Di re tor – Ambró sio Vi van
• Di re tor – Na gib Stel la Eli as
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 441, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Pra ta S.A. aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emi lia Fer nan des,
Re la to ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.041, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 322, de
2002 (nº 1.501/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Pres ta do ra de Ser vi ços à Co -
mu ni da de Ibi a en se – ASPIA a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de IbiA Esta da de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo

Nº 322, de 2002 (nº 1.501,  de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
autoriza a Associação Prestadora de Serviços à
Comunidade Ibiaense – ASPIA a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ibiá,
Estado de Minas Gerais.

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

21454 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002580    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Pres ta do -
ra de Ser vi ços à Co mu ni da de Ibi a en se – ASPIA (cf. fl.
10):
• Pre si den te – Wi ter gon Var gas Jú ni or
• Vice-Pre si den te – So ra ia Te i xe i ra
• 1º Se cre tá rio – Ânge lo Nas ci men to
•  2º Se cre tá rio – Lí vio Te i xe i ra Andra de Fi lho
• 1º Te sou re i ro – Ma ria Per cí lia Fran ça Nas ci men to
• 2º Te sou re i ro – Inês Nas ci men to

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Si tu a do no Alto Pa ra na í ba, com mais de 2.700
qui lô me tros qua dra dos de ex ten são, Ibiá é um dos
ma i o res mu ni cí pi os da re gião, in te gran do a área da
Ba cia do Rio Pa ra na í ba.

Com 22 mil ha bi tan tes, Ibiá é ser vi do por três ro -
do vi as fe de ra is e duas es ta du a is, de di can do-se sua
po pu la ção, ba si ca men te, às ati vi da des agro pe cuá ri -
as.

Gra ças aos es for ços de suas li de ran ças, que ve -
nho acom pa nhan do com o ma i or in te res se, Ibiá re gis -
tra con tí nuo pro gres so, ofe re cen do à sua po pu la ção
ser vi ços edu ca ci o na is e sa ni tá ri os à al tu ra.

A rá dio co mu ni tá ria, cuja im plan ta ção está sen -
do au to ri za da pelo pro je to que te nho a hon ra e o
enor me pra zer de re la tar, dan do pa re cer fa vo rá vel, é
a se gun da de Ibiá, e cer ta men te con tri bu i rá, e mu i to,
para o de sen vol vi men to cul tu ral e edu ca ci o nal da co -
mu ni da de.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 322, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Pres ta do ra de Ser vi -

ços à Co mu ni da de Ibi a en se – ASPIA aten deu a to dos 
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –,
Pre si den te – Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

............................. .......................................................
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não-renovação da concessão ou
permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma dos parágrafos
anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou
permissão, antes de vencido o prazo, depende de
decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 1.042, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 327, de
2002 (nº 1.528/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Pa ra na í ba
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Itum bi a ra, Esta do de Go iás.

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

I – Re la tó rio

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 327, de 2002 (nº 1.528, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio
Paranaíba Ltda. para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.441,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
448, de 14 de agosto de 2000, que renova a
permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII,

combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.

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

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Pa ra na í ba Ltda., (cf fl. 143):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
• Ana ir G. Ma cha do 31.229
• Ra di va ir M. Ma cha do 28.621
• José M. So bri nho 3.150
To tal de Co tas 63.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável 
de seu relator, o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

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

II – Análise

O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou
autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta
Casa do Legislativo, às formalidades e. aos critérios
estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado 
Federal. Essa norma materna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo
Ministério das Comunicações, que devem instruir o
processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 327, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Pa ra na í ba Ltda.
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – , 
Pre si den te – Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA 
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.043, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 334, de
2002 (nº 1.610/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
ACIRCI – Asso ci a ção Cul tu ral, Infor ma ti -
va, de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ito ro -
ró – Ba hia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ito ro ró,
Esta do da Ba hia.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 334, de 2002 (nº 1.610, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ACIRCI – Asso ci a ção Cul tu ral, Infor ma ti va, de Ra di -
o di fu são Co mu ni tá ria de Ito ro ró – Ba hia a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ito -
ro ró, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 970, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 80, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
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ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da ACIRCI – Asso ci a ção
Cul tu ral, Infor ma ti va, de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de 
Ito ro ró – Ba hia (cf. fls. 60):

• Pre si den te – Zé lia Ma ria Lo pes dos San tos Pe ru na
• Vice-Pre si den te – Wal ter Ba tis ta Mar ques
• Se cre tá ria – Car me li ta Flo rên cio Bar re to Mar ques
• Te sou re i ro – Gil son San tos Do na to

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 334, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a ACIRCI – Asso ci a ção Cul tu ral,
Infor ma ti va, de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ito ro ró – 
Ba hia aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro -

va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti -
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro de 2002. – ,
Pre si den te – , Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
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ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1044 , DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 336, de
2002 (nº 1.302/2001, 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 Vi e i ren se – ACV 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Mar ce li no Vi e i ra,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 336, de 2002 (nº 1.302, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi e i ren se – A. C. V a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Mar ce li no Vi e i ra, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 313, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 753,
de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao

Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que in te -
gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta ção

foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la ção apli cá -
vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Vi e i ren se – A.C.V (cf fl. 24):

• Pre si den te – João Ba tis ta Sil va de Men don ça
• Vice-Pre si den te – Ana ni as Neto de Sou za
• Se cre tá ria – Ma ria Eli e zi ta Pon tes Fer nan des
• Vice-Se cre tá ria – Ma ria Men des Cu nha
• Te sou re i ra – Te re zi nha Di niz de Fre i tas
• Vice-Te sou re i ra – Ma ria de Fá ti ma de Je sus.

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 336, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi e i ren -
se – A. C. V aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te _ Be ní cio Sam pa io, Re -
la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.045, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 342, de
2002 (nº 1.465/2001, 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 Re cu pe ra ção, Con ser va -
ção e Pre ser va ção da Ba cia do Rio Par do 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ri bas do Rio Par do,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 342, de 2002 (nº 1.465, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Re cu pe ra ção, Con ser va ção e Pre -
ser va ção da Ba cia do Rio Par do a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ri bas do Rio
Par do, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 108,
de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Re cu -
pe ra ção, Con ser va ção e Pre ser va ção da Ba cia do
Rio Par do (cf. fls. 23):

• Pre si den te – Mar co Antô nio Bar bo sa Ne ves
• Vice-Pre si den te – Pe dro Fran cis co Cla ro
• Pri me i ro Se cre tá rio – Ines Mie Ada ti
• Se gun do Se cre tá rio – Wan der ley C. Fon te bas si
• Pri me i ro Te sou re i ro – Per ci val de Fre i tas
• Se gun do Te sou re i ro – Pa u lo Se zio Ma cha do

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

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

II – Aná li se

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

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 342, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a Asso ci a ção de Re cu pe ra ção, Con ser va ção e
Pre ser va ção da Ba cia do Rio Par do aten deu os de -
ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for -
ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
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ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.046, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 343, de
2002 (nº 1.466/2001, 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 De sen vol vi -
men to Artís ti co e Cul tu ral de Ca ra col 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 ra col, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio Da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 343, de 2002 (nº 1.466, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Ca ra col 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 ra col, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 116,
de 6 de mar ço de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ca ra -
col (cf. fl. 19):

• Pre si den te – Car me li no de Oli ve i ra
• Vice-Pre si den te – Jalt her Le i te Iba ne
• Te sou re i ro – Cla u dio Gar cia Pa ler mo
• Pri me i ro Se cre tá rio – Anto nio Cor mé lio Ordo nhes
Gou vêa
• Se gun da Se cre tá ria – Li di a ne de Oli ve i ra Gar dim

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

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

II – Aná li se

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

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 343, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Ca ra col aten deu os de ma is re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos 

Sala da Co mis são 5 de no vem bro de 2002. _ Ri -
car do San tos, Pre si den te, Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

§ 4º  o cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

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

PARECER Nº 1.047, DE 2002

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 354, de
2002 (nº 1.031/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária do
Desenvolvimento Social de Igaporã a
executar serviço de radiod~fusiio
comunitária na cidade de Igaporã, Estado
da Bahia.

Relator: Se na dor Antonio Carlos Junior

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 354, de 2002 (nº 1.031, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria do De sen vol vi men to So ci -
al de Iga po rã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Iga po rã, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 540,
de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da~e com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria do De sen vol vi men to So ci al de Iga po rã (cf. fl. 42):

•Pre si den te – Gil son Ri be i ro de Bri to
•Vice-Pre si den te – Cris ti a no Fá del Fer nan des de
Alme i da
•Te sou re i ra – Ma ri zil da Fa gun des Fer nan des
•Se cre tá rio – Wal dir Pi res Ri be i ro de Bar ros
•Di re tor de Pa tri mô nio – Nil ton Fa gun des Jú ni or

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

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

II – Aná li se

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

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 354, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria do De -
sen vol vi men to So ci al de Iga po rã aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se àa u to ri -
za ção, opi na mos pela aprovação  do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 8 de no vem bro de 2002.;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
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§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

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

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

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

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

PARECER Nº 1.048, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 356, de
2002 (nº 1.503/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
SERVIR – Ser vi ço de Pro mo ção do Me nor 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ja nuá ria, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Re la tor:Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 356, de 2002 (nº 1.503, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o SERVIR – Ser vi ço de Pro mo ção do Me nor a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ja nuá ria, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

É a se guin te à di re ção do SERVIR – Ser vi ço de
Pro mo ção do Me nor (cf. fl. 37):

• Pre si den te – Di o mar Ro dri gues da Sil va
• Vice-Pre si den te – Ri car do Ja der de O. San ta na
. Te sou re i ro – Apa rí cio Alves de Oli ve i ra
. 2º Te sou re i ro – Oza nan Sa ra i va Gal vão

. Se cre tá rio – Ge ral do Fi gue i re do Vi a na
  2º Se cre tá ria – Ode te Pi men ta Fro ta

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Lo ca li za do no Nor te de Mi nas, Ja nuá ria é um
dos mais prós pe ros mu ni cí pi os da re gião, des ta can -
do-se por suas ati vi da des agrí co las, ten do o rio São
Fran cis co como um dos es te i os de sua eco no mia.
Boa par te dos seus 65 mil ha bi tan tes de di cam-se à
agri cul tu ra e à pe cuá ria, es pe ci al men te ao cul ti vo da
soja.

Acom pa nho, de per to, des de lon ga data, as ati -
vi da des das li de ran ças po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas, em -
pre sa ri a is e so ci a is de Ja nuá ria, e sou tes te mu nha do 
es for ço que elas de sen vol vem para ga ran tir o con ti -
nuo pro gres so do mu ni cí pio.

É, por tan to, com gran de sa tis fa ção, que dou pa -
re cer fa vo rá vel à im plan ta ção da pri me i ra rá dio co mu -
ni tá ria de Ja nuá ria, na con vic ção de que ela con tri bu i -
rá, e mu i to, para o au men to da ofer ta de in for ma ção,
cul tu ra e la zer à co mu ni da de ja nu a ri en se.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 356, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que o SERVIR – Ser vi ço de Pro mo ção
do Me nor aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.049, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 357, de
2002 (nº 1.475 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio de Fon tou ra Xa vi er – CONDEFOX a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di o fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Fon tou ra Xa vi er,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 357, de 2002 (nº 1.475, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Fon -
tou ra Xa vi er – CONDEFOX a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fon tou ra Xa vi er,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 734, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 49, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te à di re ção do Con se lho de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Fon tou ra Xa vi er –
CONDEFOX (cf. fl. 164):

•Pre si den te – Mil ton Sid nei dos San tos Hell mann
•Vice-Pre si den te – João Ro dri gues de Go doy
•1º Se cre tá rio – Jan dir Con te Za no tel li
•2º Se cre tá rio – Da ne luz Ro dri gues
•lº Te sou re i ro – Lu ci a no Cla u dir Chi to li na
•2º Te sou re i ro – José Car los San tos Hell mann

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 357, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que o Con se lho de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Fon tou ra Xa vi er – CONDEFOX aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emi lia Fer nan des,
Re la to ra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
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§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

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

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

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

PARECER Nº 1.050, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 358, de
2002 (nº 1.423/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria
de Aju ri ca ba/RS a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aju -
ri ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 358, de 2002 (nº 1.423, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria de Aju ri ca -
ba/RS a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Aju ri ca ba, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 624, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 143,
de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Rá dio Co mu ni tá ria de Aju ri ca ba/RS (cf. fl. 45):

• Pre si den te – Ma u ri Anto nio San dri
• Vice-Pre si den te – Cláu dio Ro til li

• Se cre tá rio Ge ral – Je fer son Ma u rí cio Renz
• Vice-Se cre tá rio Ge ral – João C. G. de Oli ve i ra
• Te sou re i ra – Cris ti na Bre i ten bach
• Vice-Te sou re i ra – Do ra li na Car li ni
• Di re tor de Ope ra ções – Iso el Toso
• Vice-Di re tor de Ope ra ções – Ani ce to E. Bu cha nel li
• Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al – De o -
cle nio Ber tol lo
• Vice-Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al –
Ma i quel M. Ber tol lo

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 358, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co -
mu ni tá ria de Aju ri ca ba/RS aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opi na mos pela APROVAÇÃO do ato, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des,
Re la to ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.051, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 362, de
2002 (nº 633/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio de Dias Co e lho a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Dias Co e lho – Mor ro do Cha péu, Esta do
da Ba hia.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo o nº 362, de 2002 (nº 633, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Dias Co e lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Dias Co e lho – Mor ro do Cha péu,
Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 604, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 64, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Dias Co e lho (cf. fls. 69):

Di re tor-Ge ral – João Hum ber to Ba tis ta
Pre si den te – He li déa Ma ria de Je sus Ba tis ta
Vice-Pre si den te – Odi la ir Luiz do Nas ci men to
1º Se cre tá rio – Eli siá rio Luiz de Sou za
2ª Se cre tá ria – Ma ria Per pé tua Sou za San ta na
1º Te sou re i ro – Edi van Ro gé rio Sou za Ma tos
2º Te sou re i ro – Ail ton Car do so Vi e i ra

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 362, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Dias Co e lho aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni -
or, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
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§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

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

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

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

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

PARECER Nº 1.052, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 371, de
2002 (nº 1.322/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Con se lho de De sen vol vi men to da Co mu -
ni da de – PULC – de São Gon ça lo do Sa -
pu caí a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Gon ça lo
do Sa pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo no 371, de 2002 (nº 1.322/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Con se lho de De sen vol vi men to da Co mu ni da de –
PULC – de São Gon ça lo do Sa pu caí a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
Gon ça lo do Sa pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

É a se guin te à di re ção do Con se lho de De sen -
vol vi men to da Co mu ni da de – PULC – de São Gon ça -
lo do Sa pu caí (cf. fl. 141):

*Pre si den te – Ma ri a na Nu nes Si que i ra
*Di re to res – Fran cis co de Assis Vi le la, Ro gé rio T.
Bran dão, Má rio So a res Bar bo sa, Irma Le mos Dias e 
Ma ria Isa bel Men des de Pa i va

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e de exi gên ci as a se -
rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como 
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Si tu a do no Sul de Mi nas, o mu ni cí pio de São
Gon ça lo do Sa pu caí é um dos mais prós pe ros da re -
gião, em si já tão rica. Sua po pu la ção é de ape nas 23
mil ha bi tan tes, gran de par te de di ca da às ati vi da des
agro pe cuá ri as, de ex tra ção e de pes ca.

Acom pa nho com gran de in te res se o es for ço
que suas li de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is, eco nô mi -
cas e so ci a is de sen vol vem em fa vor do pro gres so do
mu ni cí pio, e ates to o re sul ta do des se es for ço que
vem se tra du zin do no con tí nuo pro gres so de São
Gon ça lo do Sa pu caí.

É, por tan to, com gran de pra zer, que dou pa re cer 
fa vo rá vel à im plan ta ção de uma rá dio co mu ni tá ria em
São Gon ça lo do Sa pu caí, a pri me i ra do mu ni cí pio, à
qual vai jun tar-se aos dois jor na is já exis ten tes, para
jun tos tra ba lha rem pelo pro gres so edu ca ci o nal e cul -
tu ral da po pu la ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 371, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Con se lho de De sen vol vi men to
da Co mu ni da de – PULC – de São Gon ça lo do Sa pu -
caí aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro -
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.053, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 372, de
2002 (nº 1.330/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção de Ação Cul tu ral, Edu ca ci o nal
e So ci al de Pa nam bi (FACESP) a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pa nam bi, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo no 372, de 2002 (nº 1.330, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Fun da ção de Ação Cul tu ral, Edu ca ci o nal e So ci -
al de Pa nam bi (FACESP) a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa nam bi, Esta do do 
Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 734, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 54, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção de Ação
Cul tu ral, Edu ca ci o nal e So ci al de Pa nam bi (FACESP)
(cf. fl. 34):

•Di re tor Pre si den te – Edgar Les che witz
•Vice-Di re tor Pre si den te – Lo tá rio Wink
•Te sou re i ro – Gu i do We i die
•Se cre tá rio – Artur Ri car do Kuntz

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 372, de 2002, evi den cia o
cum pri men to as for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção de Ação Cul tu ral, Edu -
ca ci o nal e So ci al de Pa nam bi (FACESP) aten deu a
to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se
à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Saia da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des,
Re la to ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
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§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.054, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 376, de
2002 (nº 1.378/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de União, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 376, de 2002 (nº 1.378, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
União, Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 564, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria no 201,
de 18 de abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu ni -
ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que in -
te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta ção

foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la ção apli cá -
vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria (cf. fl. 20):

•Pre si den te – Ono fre Ma cha do Vi e i ra Fi lho
•Vice-Pre si den te – Antô nio Pa u lo Ba tis ta da Sil va
•Se cre tá rio – Fran cis co Pe re i ra da Sil va
•Te sou re i ro – Evan dro Pe re i ra da Sil va

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 376, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, e que a Asso ci a ção Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria aten deu aos de ma is re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. 
Ri car do San tos,Pre si den te – Be ní cio Sam pa io,
Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.055, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 377, de
2002 (nº 1.386/2001, 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 De sen vol vi -
men to Artís ti co e Cul tu ral de Pe dro Go -
mes – ACOPE a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe dro
Go mes, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 377, de 2002 (nº 1.386, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Pe dro Go mes – ACOPE a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe -
dro Go mes, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 638, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 806,
de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Pe -
dro Go mes – ACOPE (cf. fl. 14):

•Pre si den te – Jo fre Te o do ro Jú ni or
•Vice-Pre si den te – Val de ir Ba tis ta de Oli ve i ra
•Te sou re i ro – Ma no el Eli as Neto
•Pri me i ro Se cre tá rio – José Pe re i ra So bri nho
•Se gun do Se cre tá rio – Joel Oli ve i ra Mon te i ro

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 377, de 2002, não con tra ria 
as for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39,
de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za do
que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Pe dro Go mes – ACOPE aten -
deu os de ma is re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
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ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.056, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 381, de
2002 (nº 1.679/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Edi to ra Boa Vis ta Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Bon -
fim, Esta do de Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 381, de 2002 (nº 1.679, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Edi to ra Boa Vis ta Ltda., para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Bon fim, Esta do de Ro ra i ma.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.353,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 5 de
de zem bro de 2001, que ou tor ga con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Edi to ra Boa Vis ta Ltda. (cf. fl. 29):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ge tú lio Alber to de Sou za Cruz 40.000
• Ma ria de Na za ré Ara ú jo de Sou za Cruz 10.000
To tal de Co tas                   50.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu relator, o Deputado Julio
Semeghini.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 992, do Se na do Fe -
de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e de exi gên ci as a se -
rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como 
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS no 381, de 2002, evi -
den cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci -
das na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de -
ral, fi can do ca rac te ri za do que a en ti da de Edi to ra
Boa Vis ta Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces -
são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra 
dos De pu ta dos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Romero Jucá,
Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
SEÇÃO II

Das Atribuições do Congresso Nacional

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.057, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 382, de
2002 (nº 1.152/2001, 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 Ra di o di fu são 
de Lu mi ná ri as para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Lu mi ná ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 382, de 2002  (nº 1.152, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Lu -
mi ná ri as para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Lu mi ná ri as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 473, de 14 de 
agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223, § 3º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são de Lu mi ná ri as para o De sen vol -
vi men to Artís ti co e Cul tu ral (cf fls. 29/30):

• Pre si den te – Sil via Te re zi nha Sil va Ro ma nó
Pe i xo to

• Vice-Pre si den te – Dal ta ir Fer re i ra Ma fra
• 1º Se cre tá rio – Pa u lo Ilde fon so de Oli ve i ra

Fur ta do
• 2º Se cre tá rio – José Ilton Fer re i ra
• 1º Te sou re i ro – Má rio Lu cas Gu i ma rães
• 2º Te sou re i ro – Jú lio Cé sar Cal za va ra

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

gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for -
ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri -
das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto
Lo ca li za do no Sul de Mi nas, a meia dis tân cia de

Belo Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, o mu ni cí -
pio de Lu mi ná ri as e um dos mais prós pe ros da re gião.

Co nhe ço-o bem, seu povo, seus li de res, seu
des ti no. Acom pa nho, com in te res se, a atu a ção de
suas li de ran ças po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas e em pre sa -

ri a is, e o es for ço que to dos fa zem no sen ti do de ga -
ran tir con tí nuo pro gres so a Lu mi ná ri as.

É com gran de ale gria, por tan to, que dou pa re cer 
fa vo rá vel à im plan ta ção da pri me i ra emis so ra de rá dio 
em Lu mi ná ri as, na con vic ção de que ela de sem pe -
nha rá re le van te pa pel na ofer ta de in for ma ção, en tre -
te ni men to e cul tu ra à po pu la ção.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 382, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu -
são de Lu mi ná ri as para o De sen vol vi men to Artís ti co e
Cul tu ral aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
APROVAÇÃO do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, em 5 de no vem bro de 2002.
– Ri car do San tos, Pre si den te, Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.058, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 383, de
2002 (nº 1.261/2001, 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 Vi tó ria de Ra di -
o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Con ta gem,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor:Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 383, de 2002 (nº 1.261, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi tó ria de Ra di o di fu são a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Con ta gem, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 308, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 765,
de 12 de de zem bro de 2002, que au to ri za a ex plo ra -

ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Vi tó ria de Ra di o di fu são (cf. fl. 10):

• Pre si den te: Fá bio Lo pes Fer re i ra
• Vice-Pre si den te: Ala ir do Car mo Vi tal
• Se cre tá ria: Si mo ne Apa re ci da Car mo Fer re i ra
• Te sou re i ra: Liór des Car mo Apa re ci do

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for -
ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri -
das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Si tu a do na Re gião Me tro po li ta na de Belo Ho ri zon -
te, Con ta gem é um dos ma i o res mu ni cí pi os in dus tri a is
de Mi nas e do Bra sil. De sua po pu la ção, de qua se 560
mil ha bi tan tes. pelo me nos 180 mil cons ti tu em a PEA,
ou Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va. Des tes, mais de
80 mil de di cam- se ás ati vi da des in dus tri a is.

Acom pa nho, de lon ga data, o tra ba lho que suas
li de ran ças po lí ti cas e em pre sa ri a is de sen vol vem em
fa vor do pro gres so do mu ni cí pio, e sua rá pi da trans -
for ma ção num dos es te i os da eco no mia mi ne i ra.

É, por tan to, com gran de ale gria, que dou pa re -
cer fa vo rá vel à im plan ta ção da pri me i ra emis so ra de
rá dio co mu ni tá ria em Con ta gem.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 383, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na le -
gis la ção per ti nen tes, fi can do ca rac te ri za do que a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi tó ria de Ra di o di fu são
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos , Pre si den te –  Fran ce li no Pe re i ra, 
Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARiA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.059, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 391, de
2002 (nº 1.424/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ja cu -
tin guen se de Ra di o di fu são – A CCOJAR
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ja cu tin ga, Esta do de 
Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo o nº 391, de 2002 (nº 1.424, de 2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ja cu tin guen se de Ra -
di o di fu são – ACCOJAR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ja cu tin ga, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 624, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 146, de 26 de
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março de 2001, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ja cu tin guen se de Ra di o di fu são
–ACCOJAR (cf. fl. 18):

• Pre si den te – Ni co la Antu nes da Cos ta
• Vice-Pre si den te – Gi u li a na Pen nac chi Pi e ro ni
• Se cre tá rio – José Anto nio da Sil va
• Te sou re i ro – Anto nio Fran cis co Raf fa el li Fi lho
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Car los Ro ber to Gros si

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável 
de sua relatora, a Deputada Angela Guadagnin.

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

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

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

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 391, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te -
ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ja cu tin -
guen se de Ra di o di fu são – ACCOJAR aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri -
za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do  San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
SEÇÃO II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
....................................................................................

Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.060, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 398, de
2002 2002 nº 1.458/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Emis so ras So le da den se de Ra di o -
di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de 
So le da de, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

I – Re la tó rio

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 398, de 2002 (nº 1.458, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Emissoras Soledadense de
Radiodifusão Ltda., para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 535, de
2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de 
junho de 2001, que outorga concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos 
do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte à composição acionária do
empreendimento Emissoras Soledadense de
Radiodifusão Ltda. (cf. fl. 8):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Li li a na M. P. Mo ra es da Sil va 20.000

• Edu ar do Bor to li ni 30.000

• Mar le rne Te re zi nha Lodi De i tos 30.000

• Ave li no Mo ra es da Sil va 10.000

To tal de Co tas  90.000

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

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

II – Aná li se

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 398, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te -
ri za do que a en ti da de Emis so ras So le da den se de Ra di o -
di fu são Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te, – Emí lia Fer nan des,
Re la to ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.061, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 403, de
2002 (nº 1.471/2001, 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 Be ne fi cen te, Cul -
tu ral e So ci al Bor bo re men se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Bor bo re ma, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 403, de 2002 (nº 1.471, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Cul tu ral e So ci al Bor -
bo re men se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Bor bo re ma, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 740, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 48, de 22 de
fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
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de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Be ne fi cen te, Cul tu ral e So ci al Bor bo re men se (cf. fl.
34):

• Pre si den te – Isa i as Maha
• Vice-Pre si den te – Ma ria He le na Sas si Gar cia
• 1º Se cre tá rio – Ge ral do Va len tim de To le do
• 2º Se cre tá rio – José Car los Bar bo za
• 1º Te sou re i ro – Anto nio Car los Tor res de Arru da
• 2º Te sou re i ro – Arnal do Mar tins Car va lho

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

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

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

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

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 403, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi -
cen te, Cul tu ral e So ci al Bor bo re men se aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.062, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 405, de
2002 (nº 1.493/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Di fu so ra Mo gi a na Co mu ni -
ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor:Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 405, de 2002 (nº 1.493, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Di fu so ra Mo gi a na Co mu -
ni ca ção Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ri be i -
rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.067,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 258,
de 14 de ju nho de 2000, que re no va a per mis são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre en -
di men to Di fu so ra Mo gi a na Co mu ni ca ção Ltda., (cf. fl. 87):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção

• Jos ma ra Bi an co Mo li na 40.000

• Abib Sa lim Cury 10.000

To tal de Co tas 50.000

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

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

II – Aná li se

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 405, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Di fu so ra Mo gi a na Co mu ni ca -
ção Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na -
mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do san tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.063, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 409, de
2002 (nº 1.513/2001, 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 Ca xam bu en se
de Ra di o di fu são 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 -
xam bu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 409, de 2002 (nº 1.513, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca xam bu en se de Ra di o di -
fu são 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 xam bu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 734, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 85, de 22 de
fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ca xam bu en se de Ra di o di fu são (cf. fl. 37):

• Pre si den te – José Luiz Fer nan des No gue i ra
• Vice-Pre si den te – Pa u lo Cé sar Le ve nha gen

dos San tos
• Se cre tá ria – Andréa Pe re i ra No gue i ra
• Te sou re i ro – José Eu gê nio Pe re i ra da Sil va

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 409, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca xam bu en se
de Ra di o di fu são aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002.  –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II

Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.064, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 416, de
2002 (nº 1.407/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria do 3º Mi -
lê nio de Agu dos a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Agu dos, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 416, de 2002 (nº 1.407, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria do 3º Mi lê nio de
Agu dos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Agu dos, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 313, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 776,
de 20 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria do 3º Mi lê nio de Agu dos (cf. fl. 37):

• Pre si den te – João Bap tis ta de Mat tos
• Vice-Pre si den te – Ma ria Inês Pe re i ra Ber nar di
• Se cre tá rio – Wla di mir de Vin cen zo
• Di re tor Fi nan ce i ro – Ânge lo Pa di al
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Na bal To lo sa Pi res

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

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

II – Aná li se

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 416, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
do 3º Mi lê nio de Agu dos aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opi na mos pela APROVAÇÃO do ato, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002, – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma,  Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.065, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de
2002 (nº 1.550/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti -
va de Pa ra ca tu, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Pa ra ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to
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I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 582, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na -
do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato
cons tan te do De cre to de 11 de ju nho de 2001, que ou -
tor ga con ces são à Fun da ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va
de Pa ra ca tu para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Pa ra ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

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

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

É a se guin te à di re ção da Fun da ção Co mu ni tá -
ria e Edu ca ti va de Pa ra ca tu (cf. fls. 66/67):

• Di re tor Pre si den te – Dil son Ro que te Fran co
• Di re tor Vice-Pre si den te – Ro ber to Cân di do

Me i re les
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Mar ce lo

Gon çal ves Qu e i roz

II – Aná li se
Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -

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

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são

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

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

III – Voto
Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do

cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
APROVAÇÃO do ato de ou tor ga em exa me, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de 2002.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te Arlin do Por to, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
e) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,  
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO Nº 2.108,  
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti voS do Re gu la men to 
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res

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

PARECER Nº 1.066, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 426, de
2002 (nº 1. 605/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ori xi -
mi ná, RCO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ori xi mi -
ná, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo o nº 426, de 2002 (nº 1.605, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ori xi mi ná,
R.C.O. a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Ori xi mi ná, Esta do do Pará.
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 859, de
2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
149, de 26 de março de 2001, que autoriza a
exploração de canal de radiodifusão, nos termos do
art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República, documento 
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria de Ori xi mi ná – RCO (cf. fl. 37):

• Co or de na dor – Edi val do Pe re i ra de Sou za
• Vice-Co or de na dor – La u ro Cé sar Cor rêa

Car do so
• Se cre tá rio – João Ra i mun do Ri be i ro de Alme i da
• Se gun da Se cre tá ria – Ma ria Emi lia Andra de

Mi léo
• Te sou re i ra – Ma ria de Fá ti ma Joca da Cu nha
• Se gun da Te sou re i ra – Wa nil da S. Ba tis ta
• Di re tor de Pa tri mô nio – Assun ção dos Reis

Mas ca re nhas
• Se gun do Di re tor de Pa tri mô nio – Rui Ta va res

Pi men ta
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Ra i mun do dos

San tos Sou za
• Se gun do Di re tor de Co mu ni ca ção – De nis

Lima da Gama
• Di re tor de Ope ra ções – Ori val do Ma ci el
• Se gun do Di re tor de Ope ra ções – Ro nal di son

A. de Oli ve i ra Fa ri as

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o Deputado Ariston Andrade.

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

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

gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das

pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação

que acompanha o PDS nº 426, de 2002, não contraria as 
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, e que a Associação Rádio
Comunitária de Oriximiná, RCO, atendeu aos demais
requisito s técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor.

No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21493

    619NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.067, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 430, de
2002 (nº 1.329/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Pra do po len se de Apo io à Edu -
ca ção e Cul tu ra – APAEC a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pra dó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor:Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo  nº 430, de 2002 (nº 1.329, de 2001, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Pra do po len se de Apo io à Edu ca ção e Cul tu ra –
APAEC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pra dó po lis, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 732, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -

so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 98, de 22 de
fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Pra do po len -
se de Apo io à Edu ca ção e Cul tu ra (APAEC) (cf. fl. 37):

• Pre si den te – Val mir Apa re ci do de Mat tos
• Vice-Pre si den te – Fer nan do José Antô nio de

Sou za
• Se cre tá rio – Ander son Oda ir Ros si
• Te sou re i ra – Mar ta Lú cia Ros si Mat tos

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

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

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

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 430, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Pra do po len se de
Apo io à Edu ca ção e Cul tu ra (APAEC) aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.068, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 436, de
2002 (nº 1.584, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va 
a con ces são da Fun da ção Pa dre Pe lá gio
– Rá dio Xa van tes de Ipa me ri para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ipa me ri, Esta do 
de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
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I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 436, de 2002 (nº 1.584, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Fun da ção Pa dre Pe lá gio
– Rá dio Xa van tes de Ipa me ri para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ipa ni e ri, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 305,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
26 de mar ço de 2001, que re no va a con ces são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, §
3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te, a di re ção da Fun da ção Pa dre Pe -
lá gio – Rá dio Xa van tes de Ipa me ri (cf fl. 64):

• Di re tor Pre si den te – Je sus Flo res
• Di re tor Te sou re i ro – Alci des de Lima Jú ni or
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Tito Car do so de Sou sa
• Di re tor de Di vul ga ção – João Be ne di to da Sil va
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 436, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Fun da ção Pa dre Pe lá -
gio – Rá dio Xa van tes de Ipa me ri aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va -
ção da con ces são, opi na mos pela apro va ção do ato,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. Ri -
car do San tos – Pre si den te, Ma u ro Mi ran da, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal;
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.069, 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de
2002 (nº 1.519/2000 na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de
Ipo rá – FUNREI, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Ipo rá, Esta do de Go iás.

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

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 992, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na -
do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato
cons tan te da Por ta ria nº 235, de 18 de abril de 2001,
que ou tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de 
Ipo rá – FUNREI para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Ipo rá, Esta do de Go iás.

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

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

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

É a se guin te à di re ção da Fun da ção Rá dio Edu -
ca ti va de Ipo rá –FUNREI (cf. fl. 37):

• Pre si den te – Re na to Ca val can te Cor re ia da
Sil va

• Su per vi sor Admi nis tra ti vo – Sid nei Va len lim
Bit ten court

• Su per vi sor Fi nan ce i ro – Lá za ro Fa le i ro Mi ran da

II – Aná li se

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

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

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

III – Voto
Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do

cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de 2002.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atribuiçoes Do Congresso Nacional

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma dos parágrafos
anteriores.

§ 4º – O cancelamento da concessão ou
permissão, antes de vencido o prazo, depende de
decisão judicial.

§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

....................................................................................
DECRETO-LEI N. 236 –

DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.112  (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
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Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º  As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir re cursos próprios para o
empreendimento.

§  2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to 
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO N. 52.795 –
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO Nº  2.108 –
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795 (¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res

....................................................................................
PARECER Nº 1.070, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 441, de
2002 (nº 1.538/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da So ci e da de de Ra di o di fu -
são Ita puí Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de San to Antô nio da Pa tru lha,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

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

de De cre to Le gis la ti vo nº 441, de 2002 (nº 1.538, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da So ci e da de de Ra di o di fu -
são Ita puí Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de San to Antô -
nio da Pa tru lha, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 703, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 25 de ju nho de
2001, que re no va a con ces são para a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to So ci e da de de Ra di o di fu são Ita puí Ltda.,
(cf. fl. 86):

• Di re tor Pre si den te e Di re tor Co mer ci al –
Nelcy Adão de Sou za

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu 9 parecer favorável
de seu relator, o Deputado Hermes Parcianello.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.

II – Ana li se
O processo de exame e apreciação, pelo

Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou
autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem
prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação

que acompanha o PDS nº 441, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Sociedade de
Radiodifusão Itapuí Ltda., atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Car los San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re -
la to ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988 

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

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

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são. 
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.071, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 446, de
2002 (nº 1.578/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à RBN – Rede Bra sil Nor te de
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de San ta rém, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 446, de 2002 (nº 1.578, de 2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga con ces são à RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca -
ção Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de San ta rém, Esta do do Pará.

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

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

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda.
(cf. fl. 37):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção 

 •Ales san dro de Assis Go mes 2.500

• Antô nio Elo í sio Sou za  2.500

To tal de Co tas 5.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o Deputado Roland Lavigne.

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 446, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de RBN – Rede Bra sil Nor -
te de Co mu ni ca ção Ltda. aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da
con ces são, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 5 de no vem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do
Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

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

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

PARECER Nº 1.072, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio nº S/11, de 1982 nº 
418, na ori gem),do Esta do do Pará, so li ci -
tan do au to ri za ção do Se na do Fe de ral
para ali e nar uma área de ter ras de vo lu tas 
si tu a da no Mu ni cí pio de Moju, à fir ma
Sococo-Agroindústrias da Ama zô nia
Ltda., com base no ofí cio nº 139/02, da -
que le go ver no, que so li ci te o pros se gui -
men to da tra mi ta ção da ma té ria,

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

Me di an te o Ofi cio “S” nº 11, de 1982 (ofí cio nº
0418/82-GG, na ori gem), da ta do de 5-5-82, o en tão
Go ver na dor do Esta do do Pará, Dou tor Ala cid da Sil -
va Nu nes, em obe di6n cia ao art. 171 da Cons ti tu i ção
de 1967, so li ci tou ao Se na do Fe de ral au to ri za ção
para ali e nar uma área de ter ras de vo lu tas da que la
Uni da de da Fe de ra ção, com apro xi ma da men te de -
zes se is mil hec ta res, si tu a da no Mu ni cí pio de Moju, à
em pre sa So co co–Agro in dús tri as da Ama zô nia Ltda.

Aos au tos foi jun ta do o Pro ces so nº 006850/80,
do Insti tu to de Ter ras do Pará, que re la ta e do cu men ta 
os pro ce di men tos le va dos a efe i to no Esta do do Pará, 
com vis tas à ali e na ção da ci ta da área de ter ras.

No Se na do Fe de ral, ain da na vi gên cia da Cons ti -
tu i ção de 1967, o pe di do de au to ri za ção teve a sua tra -
mi ta ção di fi cul ta da, em face da au sên cia de do cu men tos 
e in for ma ções in dis pen sá ve is à pre ci sa aná li se do ple i to.

O pro ces so foi man ti do em di li gên cia, ten do sido 
re me ti do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia (CCJ), já na vi gên cia da Cons ti tu i ção de 1988,
por des pa cho da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral,
para que fos se ins tru í do à vis ta das dis po si ções cons -
ti tu ci o na is em vi gor a par tir da pro mul ga ção da nova
Car ta.

Após aguar dar a de li be ra ção da re fe ri da Co mis -
são du ran te ex ten so pe río do de tem po, mais de tre ze
anos, fi nal men te, em 8 de maio de 2002, foi apro va do
o re la tó rio do Se na dor Ro me ro Jucá, de sig na do Re la -
tor Ad Hoc pelo Pre si den te da Co mis são, que pas sou 
a cons ti tu ir o Pa re cer nº 382/2002-CCJ, cuja con clu -
são é pela re mes sa dos pre sen tes au tos a Pre si dên -
cia do Con gres so Na ci o nal, para que esta de li be re
acer ca do pros se gui men to da tra mi ta ção do pe di do,
em face da nova com pe tên cia fi xa da pela Cons ti tu i ção 
de 1988 so bre au to ri za ção para ali e na ção de ter ras
pú bli cas.

Esgo ta do o pra zo para apre sen ta ção de re cur so, 
con for me pre vê o art. 254 do Re gi men to Inter no, sem
que te nha ha vi do in ter po si ção de re cur so, a Pre si dên -
cia da Casa de ter mi nou, em 23 de maio de 2002, o
ar qui va men to de fi ni ti vo da ma té ria, fato esse ci en ti fi -
ca do ao Go ver na dor do Esta do do Pará, me di an te o
Ofi cio nº 526/2002, da ta do de 28 do re fe ri do mês e
ano.

Entre tan to, em 10 de ju nho de 2002, a Pre si dên -
cia co mu ni cou ao Ple ná rio que em face da ma ni fes ta -
ção da que le Go ver no [do Esta do do Pará], atra vés do
Ofí cio nº 139/02-GG, pelo pros se gui men to da tra mi -
ta ção da ma té ria, a Pre si dên cia re ce be o re fe ri do ex -
pe di en te como re cur so.
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Fi nal men te, a ma té ria vem a esta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos (CAE), nos ter mos do art. 99,
II, do Re gi men to Inter no, para os fins pre vis tos no art.
49, XVII, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção de 1988, em seu ar ti go 188, § 1º,
de ter mi na que a ali e na ção ou a con ces são, a qual -
quer tí tu lo, de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a dois 
mil e qui nhen tos hec ta res a pes soa fí si ca ou ju rí di ca,
ain da que por in ter pos ta pes soa, de pen de rá de pré -
via apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

A Car ta de 1988 tam bém de ter mi na que é da
com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal apro -
var, pre vi a men te, a ali e na ção ou con ces são de ter ras
pú bli cas com área su pe ri or a dois mil e qui nhen tos
hec ta res.

Por sua vez, o art. 99, II, do Re gi men to Inter no
es ta be le ce que com pe te a CAE opi nar so bre pro po si -
ções per ti nen tes a ali e na ção ou con ces são de ter ras
pú bli cas com área su pe ri or a dois mil e qui nhen tos
hec ta res.

No caso sob exa me, os pro ce di men tos de ven -
da da área de ter ras de vo lu tas do Esta do do Pará à
em pre sa já no me a da avan ça ram até a ex pe di ção de
Tí tu lo Pro vi só rio, com o pa ga men to, pela em pre sa, de 
trin ta por cen to do va lor da ter ra nua, ten do por base a 
ta be la de cus tas em vi gor à épo ca.

Tra ta-se de ali e na ção cu jos pro ce di men tos se
de sen vol ve ram em ad mi nis tra ções an te ri o res do
Esta do do Pará. Ade ma is, tudo o que os au tos re la -
tam se pas sou an tes da vi gên cia da Car ta de 1988.

Assim, o pro je to téc ni co-eco nô mi co da em pre sa 
So co co – Agro in dús tri as da Ama zô nia Ltda., e de ma -
is do cu men tos que ins tru em o pro ces so sub me ti do à
aná li se do Se na do, com vis tas à aqui si ção das ter ras
in te gran tes do pa tri mô nio do Esta do do Pará, fo ram
apre sen ta dos ao Go ver no da que le Esta do ain da no
fi nal dos anos oi ten ta.

No en tan to, o Exmº Se nhor Go ver na dor do Esta -
do do Pará en ca mi nhou a esta Casa o Ofi cio nº
139/02-GG, de 4 de ju nho de 2002, em res pos ta à co -
mu ni ca ção do Pre si den te do Se na do de ter mi nan do o
ar qui va men to da so li ci ta ção do pe di do de ali e na ção de
ter ras em exa me, me di an te o qual ma ni fes ta que ain da
per sis tem os ele va dos in te res ses que mo ti va ram aque -
la so li ci ta ção, ra zão pela qual so li ci ta o pros se gui men to
da tra mi ta ção da que la ma té ria, as se gu ran do, as sim, os
re a is be ne fí ci os para o nos so Esta do dos va li o sos in -
ves ti men tos de cor ren tes da que le pro je to.

A au to ri za ção para a ali e na ção da área, que a
an te ri or Cons ti tu i ção in clu ía na com pe tên cia pri va ti va
do Se na do Fe de ral, já ago ra está in se ri da na com pe -

tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal. Em con se -
qüên cia, o pró prio ins tru men to le gis la ti vo, que an tes era 
há bil para au to ri zar a ali e na ção, qual seja, uma re so lu -
ção do Se na do Fe de ral, já ago ra te ria de ser subs ti tu í -
do por de cre to le gis la ti vo do Con gres so Na ci o nal.

Tra ta-se, por tan to, de ma té ria que deve ser sub -
me ti da, se pa ra da men te, à de li be ra ção das duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal, ten do em vis ta que os
ca sos de re u nião em ses são con jun ta são aque les
pre vis tos, em nu me rus cla u sus, no art. 57, § 3º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Qu an to à Casa que deve ter a atri bu i ção de ini ci -
ar a tra mi ta ção da ma té ria, não há nor ma es pe cí fi ca,
cons ti tu ci o nal ou re gi men tal, que de fi na qual de las
terá pre ce dên cia. Con tu do, dada a na tu re za da au to -
ri za ção so li ci ta da, não há pre ju í zo em que a tra mi ta -
ção co me ce numa ou nou tra Casa con gres su al.
Deve-se ale gar, no en tan to, que o pe di do de ali e na -
ção de ter ras de pro pri e da de de um Esta do-mem bro
diz res pe i to à Fe de ra ção, ca ben do ao Se na do Fe de -
ral re pre sen tar, de for ma igua li tá ria, as uni da des fe -
de ra ti vas e os seus in te res ses, como nes se caso.

O pro je to apre sen ta do pela em pre sa So co co,
se di a da em Ma ce ió –AL, de ca pi tal in te gral men te bra -
si le i ro, pre via o plan tio de 1,4 mi lhões de pés de co -
que i ro de alta pro du ti vi da de, a ins ta la ção de uma in -
dús tria de be ne fi ci a men to de coco, com a ob ten ção
de qua tro pro du tos bá si cos: le i te de coco, coco ra la -
do, óleo de coco e tor ta.

De acor do com o pro je to, quan do fos se al can ça -
da a ple na pro du ção se ri am de man da dos um mil e
qui nhen tos em pre ga dos na ati vi da de agrí co la e cer ca 
de qui nhen tos na in dús tria, de ven do a pro du ção da
em pre sa ser des ti na da ao mer ca do in ter no e ex ter no,
com pri o ri da de para o pri me i ro.

Devemos destacar – que ao longo do tempo de
tramitação da matéria nesta Casa decorreram cinco
quatriênios de mandato de Governo do Estado do
Pará, sem que nenhum Governador daquele Estado
tenha manifestado qualquer objeção ao pedido de
autorização para a alienação da terra pretendia pela
empresa. Ao revés, o atual Governador reafirmou o
interesse do Governo Estadual em que a decisão do
Senado Federal seja favorável ao pleito da empresa,
em razão dos reais benefícios para o Estado do Pará
dos valiosos investimentos decorrentes daquele
projeto, conforme expressou em seu oficio ao
Presidente desta Casa.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pelo aten di men -
to da au to ri za ção so li ci ta da, nos ter mos do se guin te:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 561, DE 2002

Au to ri za  o Go ver no do Esta do do
Pará a ali e nar ter ras de pro pri e da de des -
se Esta do, até o li mi te de 16.000 (de zes -
se is mil) hec ta res, à So co co – Agro in dús -
tri as da Ama zô nia Ltda.

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

Art. 1º O Con gres so Na ci o nal, à vis ta do pe di do
que lhe foi di ri gi do e de vi da men te ins tru í do, au to ri za o 
Go ver no do Esta do do Pará a ali e nar ter ras de pro pri -
e da de des se Esta do, até o li mi te de 16.000 (de zes se -
is mil) hec ta res, a So co co – Agro in dús tri as da Ama zô -
nia Ltda., de acor do com o pro ces so ad mi nis tra ti vo
for ma li za do.

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

Sala da Co mis são, – Ri car do San tos, Pre si -
den te – Ge ral do Melo, Re la tor.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO REGIMENTO INTERNO:

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Ofí cio nº 139 102-GG

Be lém, 4 de ju nho de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF.

Se nhor Pre si den te,

Ao re gis trar o re ce bi men to do Ofí cio nº 526(SF), 
da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, da ta do de 28 de
maio de 2002, em que é co mu ni ca do o ar qui va men to
da so li ci ta ção de au to ri za ção para que o Esta do do
Pará pos sa ali e nar área de ter ras de vo lu tas, si tu a das
no Mu ni cí pio de Mojú, para a Empre sa So cô co
S/A–Agro in dús tri as da Ama zô nia, devo ma ni fes tar
que ain da per sis tem os ele va dos in te res ses que mo ti -
va ram aque la so li ci ta ção, ra zão pela qual so li ci to a
Vos sa Exce lên cia o pros se gui men to da tra mi ta ção
da que la ma té ria, as se gu ran do, as sim, os re a is be ne -
fí ci os para o nos so Esta do dos va li o sos in ves ti men tos 
de cor ren tes da que le pro je to.

Na cer te za do bom aco lhi men to a esta so li ci ta -
ção, apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia os pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si -
de ra ção. – Almir Ga bri el, Go ver na dor do Esta do

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.
....................................................................................

Art. 57. O Con gres so Na ci o nal re u nir-se-á, anu -
al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de 15 de fe ve re i ro a 30
de ju nho e de 10 de agos to a 15 de de zem bro.
....................................................................................

§ 3º Além de ou tros ca sos pre vis tos nes ta
Cons ti tu i ção, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral re u nir-se-ão em ses são con jun ta para:
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I – ina u gu rar a ses são le gis la ti va;
II – ela bo rar o re gi men to co mum e re gu lar a cri a -

ção de ser vi ços co muns às duas Ca sas;
III – re ce ber o com pro mis so do Pre si den te e do

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca;
IV – co nhe cer do veto e so bre ele de li be rar.

....................................................................................
Art. 188. A des ti na ção de ter ras pú bli cas e de vo -

lu tas será com pa ti bi li za da com a po lí ti ca agrí co la e
com o pla no na ci o nal de re for ma agrá ria.

§ 1º A ali e na ção ou a con ces são, a qual quer tí -
tu lo, de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a dois mil e
qui nhen tos hec ta res a pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da 
que por in ter pos ta pes soa, de pen de rá de pré via apro -
va ção do Con gres so Na ci o nal.
....................................................................................

PARECER Nº 1.073, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 551, de
2002 (nº 2.098, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Su per Rá dio DM 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 Ale -
gre, Esta do do Espí ri to San to.

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

I – Re la tó rio

Chega a esta Comissão, para parecer, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de 2002 (nº
2.098, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Alegre, Estado
do Espírito Santo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº
749/01, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
157, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão para exploração de canal de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República,
documento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu
deferimento.

É a seguinte à composição acionária do
empreendimento Super Rádio DM Ltda., (cf. fls. 10):

Nome do Só cio Co tis ta  Cota de Par ti ci pa ção

• Anto nio Car los Q. Lo pes       2.500

• Zel mí nia Qu in te i ro Lo pes 2.500

To tal de Co tas 5.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, e na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa, com parecer
favorável do Deputado Ricardo Ferraço.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis -
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces -
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, 
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en -
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti -
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti -
tu ci o na li da de ma te ri al.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 551, de 2002, não de tec tou 
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha ven -
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 12 de no vem bro de 2002.  –
Luiz Pon tes, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA, Nº

Nos ter mos do ar ti go 336, in ci so II, com bi na do
com o ar ti go 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 551, de 2002 que “Apro va o ato 
que ou tor ga per mis são à Su per Rá dio DM 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 Ale gre, Esta do do Espí ri to
San to.

Sala das Co mis sões, 12 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ri car do San tos  – Luiz Pon tes – Ma u ro Mi -
ran da – Edu ar do Su plicy – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral -
do Althoff – Emí lia Fer nan des – Ney Su as su na –
Mo re i ra Men des – Lind berg Cury – Ge ral do Cân di -
do – Na bor Jú ni or – Wal deck Orné las – Ro ber to Sa -
tur ni no – Luiz Otá vio – Antô nio Car los Jú ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
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§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 553 a 559, de 2002, que aca -
bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do
de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122,
II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen -
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis -
são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re -
so lu ção nºs 68 e 69, de 2002, re sul tan tes de pa re ce -
res li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du -
ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos
ter mos do art. 235, II, “f”, do Re gi men to Inter no, do
Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en ca mi nha do à
pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, que con clui pela apre sen ta ção do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 560, de 2002, que apro va a
Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o quar to tri mes tre de
2002.

A ma té ria cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de ama nhã, nos ter mos do art. 353, pa -
rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no, quan do po de rão 
ser ofe re ci das emen das até o en cer ra men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 561, de 2002, re sul tan te de pa -
re cer lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran -
te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter -
mos do art. 235, II, “f”, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en con -
tra-se hoje na Ordem do Dia o Item 3, uma pro pos ta

de emen da à Cons ti tu i ção de mi nha au to ria, apo i a da
por ou tros Srs. Se na do res, que ob je ti va ga ran tir às
uni ver si da des fe de ra is lo ca li za das na Ama zô nia Le -
gal um per cen tu al do que a União ar re ca da nos Esta -
dos com o IPI e o Impos to de Ren da.

Hoje, do bolo ar re ca da do, é de vol vi do aos Esta -
dos 47%, na for ma do FPE, Fun do de Par ti ci pa ção
dos Esta dos, do FPM, Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu -
ni cí pi os, e dos fun dos cons ti tu ci o na is. Pois bem, a mi -
nha pro pos ta está acres cen tan do a essa ar re ca da -
ção mais 0,5% para ser des ti na do às uni ver si da des
fe de ra is da Ama zô nia Le gal.

Sr. Pre si den te, essa emen da cons ti tu ci o nal foi
fru to de um de ba te dos re i to res das uni ver si da des da
Ama zô nia Le gal, que atra ves sam, como de res to as
uni ver si da de fe de ra is de todo o País, di fi cul da des
imen sas. Mas as nos sas atra ves sam di fi cul da des ma -
i o res ain da, até por que se tra ta da que la ve lha his tó ria: 
sem pre há um car re a men to ma i or de re cur sos para
aque las ins ti tu i ções que têm ma i or nú me ro de alu nos
e que são mais con so li da das. Com isso, as uni ver si -
da des da Ama zô nia, no ta da men te as Uni ver si da des
Fe de ra is de Ro ra i ma e do Ama pá, que es tão em pro -
ces so de con so li da ção, atra ves sam, re al men te, di fi -
cul da des enor mes.

Esta pro pos ta é uma ação afir ma ti va para a
Ama zô nia, por que tan to se fala no que não se deve e
não se pode fa zer na que la re gião, mas não se diz
exa ta men te o que se pode e se deve fa zer. Algo que
se pode e se deve fa zer na Ama zô nia é apo i ar o en si -
no su pe ri or por in ter mé dio das ins ti tu i ções fe de ra is
de en si no.

Esta mos, na Ama zô nia, num la bo ra tó rio a céu
aber to, e ve mos a toda hora, na im pren sa, de nún ci as
de que pes qui sa do res es tran ge i ros, de ma ne i ra ile gal 
e clan des ti na, es tão pes qui san do a nos sa bi o di ver si -
da de. Isso já é um fato pú bli co e no tó rio, pu bli ca do em 
re vis ta de re no me, em jor na is de cir cu la ção na ci o nal
e in clu si ve nas emis so ras de te le vi são, como a Rede
Glo bo. Por tan to, mu i to im por tan te se ria que nos sas
uni ver si da des ti ves sem ca pa ci da de não so men te de
gra du ar ade qua da men te os seus alu nos, mas tam -
bém de pes qui sar e in ves tir na pós-gra du a ção dos
seus pro fes so res. Por isso a ra zão des sa emen da,
que foi, in clu si ve, Sr. Pre si den te, apro va da por una ni -
mi da de na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, pas san do, por tan to, pe los cin co dias de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, e, hoje, está em vo ta ção
em pri me i ro tur no.

Qu e ro fa zer um ape lo a to das as Li de ran ças
Par ti dá ri as, a to dos os Se na do res, dos di ver sos Esta -
dos, para que apro vem essa emen da, a fim de que
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pos sa mos dar às ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su -
pe ri or na Ama zô nia uma con di ção mais se gu ra do
pon to de vis ta do en si no, da pes qui sa e da me lho ria
de vida do povo em ge ral.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao Se na dor
Ro me ro Jucá, do meu Esta do, Ro ra i ma.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, pedi este apar te a V. Exª,
pri me i ro, para re gis trar a im por tân cia des sa pro pos ta. 
Con si de ro sua pro pos ta ex tre ma men te re le van te, não 
só para a Ama zô nia, mas para o Bra sil. Mu i to se diz
que te mos a ma i or bi o di ver si da de do Pla ne ta. V. Exª,
como eu e o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, mo -
ra do res da Ama zô nia, sabe que só va mos tê-la de -
sen vol vi da se ti ver mos tec no lo gia, co nhe ci men to e
con di ção de de sen vol vi men to auto-sus ten ta do na re -
gião. Para que isso ocor ra é pre ci so que se mol de a
re gião se gun do um for ma to in te li gen te. Sem dú vi da
ne nhu ma, for ta le cer as uni ver si da des, agre gar re cur -
sos para a pes qui sa, para a ex ten são – por que é im -
por tan te que a uni ver si da de pos sa in te ra gir com o ho -
mem ri be i ri nho, com o ho mem da vi ci nal, dan do-lhe
con di ção de pro du zir sem pre ju di car o meio am bi en te
e, en fim, ter uma qua li da de de vida me lhor –, para o
en si no mes mo, são ver ten tes fun da men ta is para que
a re gião pos sa dar um sal to de qua li da de, pos sa se
de sen vol ver. Qu e ro, aqui, re gis trar o meu apo io ve e -
men te a essa pro pos ta. Enten do que to dos os Se na -
do res da Ama zô nia de vem lu tar por ela, pelo que vai
re pre sen tar para a Ama zô nia, e, mais do que isso,
que os Se na do res que não são da Ama zô nia tam bém 
de vem cer rar fi le i ras ao lado des sa pro pos ta, dan do
uma gran de de mons tra ção da pri o ri da de po lí ti ca que
o Bra sil tem com a Ama zô nia. Dar pri o ri da de po lí ti ca
tam bém é de fi nir re cur sos e, em mu i tos ca sos, como
fa rão ou tros Esta dos, prin ci pal men te os de sen vol vi -
dos, abrir mão de pe que no mon tan te de re cur so para
dar à Ama zô nia con di ção para que dê um sal to de
qua li da de no de sen vol vi men to auto-sus ten ta do, por
meio de vá ri as ações, e uma de las, fun da men tal, é o
for ta le ci men to das uni ver si da des da re gião. Por tan to,
que ro pa ra be ni zá-lo e di zer que es ta re mos aqui, fir -
mes, de fen den do essa pro pos ta, por que ela é im por -
tan te para Ro ra i ma, para a Ama zô nia e para o Bra sil.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te e o apo io de V. Exª, que já foi Go -
ver na dor do Ter ri tó rio de Ro ra i ma e o pri me i ro Go ver -
na dor no me a do do Esta do de Ro ra i ma – já que a
Cons ti tu i ção as sim exi gia. V. Exª sabe mu i to bem da

im por tân cia da Uni ver si da de de Ro ra i ma para o nos -
so Esta do. Não fora a nos sa uni ver si da de, eu di ria
mes mo que o nos so Esta do es ta ria fa da do ao in su -
ces so. E isso vale para to dos os Esta dos da Ama zô -
nia. E V. Exª dis se mu i to bem: é im por tan te que esse
tema não seja olha do como um tema dos Par la men ta -
res da Ama zô nia ape nas, mas como um tema na ci o -
nal. É pre ci so que, efe ti va men te – e eu já dis se des ta
tri bu na, re fe rin do-me ao novo Pre si den te da Re pú bli -
ca –, a Ama zô nia pas se a in te grar a pre o cu pa ção na -
ci o nal no pró xi mo Go ver no. Até aqui, nós te mos tra -
ba lha do por es pas mos. E cre io que a apro va ção des -
ta emen da cons ti tu ci o nal cons ti tui um pas so fun da -
men tal para a Ama zô nia ser in se ri da como pri o ri da de
na ci o nal, já que ela re pre sen ta 60% do ter ri tó rio na ci -
o nal.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Pois não. Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, do To can tins.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que ro as so ci -
ar as mi nhas pa la vras às pa la vras do Lí der Ro me ro
Jucá no to can te à ini ci a ti va de V. Exª. Qu an do V. Exª
se re fe re à Ama zô nia Le gal, à Re gião Nor te do País,
V. Exª in clui o To can tins, por que as sim qui se ram os
Cons ti tu in tes de 1988, ou seja, que o To can tins in te -
gras se a Ama zô nia Le gal, a Re gião Nor te, já que es -
ta mos aci ma do Pa ra le lo 13. No bre Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, V. Exª tem se no ta bi li za do nes ta Casa
por tra tar de ques tões emi nen te men te es tra té gi cas,
não para a nos sa re gião, mas para o País. V. Exª é au -
tor de pro je tos de re di vi são ter ri to ri al; V. Exª é o au tor
e cri a dor da CPI das ONGs; V. Exª tra ta da ques tão da 
de mar ca ção das ter ras in dí ge nas; da in tro mis são in -
ter na ci o nal na Ama zô nia. Eu di ria, Se na dor Mo za ril do 
Ca val can ti, que não só o povo de Ro ra i ma, mas o
povo bra si le i ro que as sis te à TV Se na do deve re co -
nhe cer em V. Exª um dos ho mens de ma i or vi são den -
tro des ta Casa no tema ocu pa ção ra ci o nal da vas ti -
dão do ter ri tó rio bra si le i ro. Não ape nas por essa ini ci -
a ti va de que V. Exª fala hoje, a das uni ver si da des na
Re gião Nor te, a das uni ver si da des da Ama zô nia Le -
gal, mas por tudo o que tem mar ca do a atu a ção de V.
Exª nes ta Casa, que ro di zer que nós, to can ti nen ses,
nos or gu lha mos mu i to de V. Exª. To dos es ses as sun -
tos que são es tra té gi cos, e que cer ta men te vão pre -
do mi nar nos de ba tes nes ta Casa este ano, V. Exª
abor da. Esta re mos jun tos, as so ci a dos, não por uma
ques tão de re gião, mas para di mi nu ir as de si gual da -
des re gi o na is, em pre i ta da à fren te da qual V. Exª está.
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Pa ra be ni zo-o por essa e por ou tras ini ci a ti vas, e que -
ro di zer que o Bra sil, ver da de i ra men te, tor na-se pos -
sí vel e viá vel se pro ce der mos as sim como pen sa V.
Exª. Mu i to obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Eu é que agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, por que sei do em pe nho de V.
Exª, as sim como sei do em pe nho do seu pai, o com -
pa nhe i ro e Cons ti tu in te Si que i ra Cam pos, Go ver na -
dor do To can tins até re cen te men te. Re al men te co -
mun ga mos dos mes mos ide a is, de não ape nas de -
fen der a nos sa re gião, o que é uma obri ga ção nos sa,
mas de fa zer com que os bra si le i ros de to dos os re -
can tos do Bra sil en ten dam a Ama zô nia como so lu ção 
para mu i tos dos pro ble mas do Bra sil, e não como um
pro ble ma para o Bra sil. 

Por tan to, pen so que é jus ta men te com ações
afir ma ti vas em fa vor da Ama zô nia que po de re mos
des mis ti fi car mu i ta co i sa dita a res pe i to da nos sa re -
gião. Te mos, ali, mais de 25 mi lhões de ha bi tan tes –
on tem, tive a in sa tis fa ção de re gis trar um ar ti go pu bli -
ca do na Ga ze ta Mer can til, com co men tá rio da Ban -
ca da pa u lis ta na Câ ma ra dos De pu ta dos que re cla -
ma va da pou ca re pre sen ta ção po lí ti ca de São Pa u lo
na Co mis são de Orça men to. 

Fe liz men te, esta pro pos ta, Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, teve, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, não só o voto como a de mons tra -
ção fa vo rá vel da una ni mi da de dos Se na do res de to -
dos os Esta dos do País. Por tan to, tra ta-se não só da
apro va ção pelo voto unâ ni me, mas da ma ni fes ta ção
tam bém unâ ni me de to dos os Se na do res, que, es pe -
ro, se re pi ta hoje na vo ta ção em pri me i ro tur no.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao Se na dor
Na bor Jú ni or, do que ri do Esta do do Acre.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Emi nen te
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, tam bém de se jo ma ni -
fes tar o meu ir res tri to apo io à pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal que V. Exª apre sen tou, que cons ta
como ter ce i ro item da pa u ta da Ordem do Dia da ses -
são de hoje. Na ver da de, es ses re cur sos que a emen -
da de V. Exª pre co ni za se jam apli ca dos nas uni ver si -
da des fe de ra is exis ten tes na re gião ama zô ni ca vêm
me lho rar, re al men te, a si tu a ção da que las ins ti tu i ções, 
que é mu i to di fí cil. Pelo me nos a Uni ver si da de Fe de ral 
do Acre está fa da da a ter al guns cur sos fe cha dos, in -
clu si ve o de Di re i to, por fal ta de re cur sos. No bre Se -
na dor, há mu i to tem po não se faz con cur so para ad -

mis são de no vos pro fes so res e a uni ver si da de se vê
obri ga da a con tra tar pro fes so res tem po rá ri os, sem a
ne ces sá ria for ma ção aca dê mi ca, para ge rir al gu mas
ca de i ras es sen ci a is à for ma ção dos nos sos jo vens. É
bom que se res sal te um ou tro as pec to, que V. Exª
des ta cou no seu pro nun ci a men to: que esse per cen tu -
al de 0,5% vai in ci dir so bre a ar re ca da ção do Impos to
de Ren da e do IPI da pró pria re gião. Por tan to, ele não
vai afe tar as ou tras re giões. A emen da de V. Exª es ta -
be le ce que esse acrés ci mo in ci da so bre a ar re ca da -
ção de Impos to de Ren da e do IPI da re gião ama zô ni -
ca, para be ne fi ci ar ins ti tu i ções uni ver si tá ri as da re -
gião. Cum pri men to V. Exª e des de já que ro em pres tar
o meu apo io e di zer que es ta rei aqui para vo tar fa vo ra -
vel men te à pro pos ta de V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apo io an te ci pa da men te ma ni fes ta do
por V. Exª, Se na dor Na bor Jú ni or. 

Qu e ro apro ve i tar uma ob ser va ção fe i ta por V.
Exª no seu apar te, so bre a con tra ta ção de pro fes so -
res tem po rá ri os pe las nos sas uni ver si da des, para di -
zer que a si tu a ção é pior. Algu mas uni ver si da des fe -
de ra is da Ama zô nia – e tal vez do res to do Bra sil – es -
tão ad mi tin do a fi gu ra do pro fes sor vo lun tá rio, por que
se quer há di nhe i ro para pa gar o pro fes sor tem po rá rio
ou subs ti tu to.

Re al men te é la men tá vel a si tu a ção ve xa tó ria
que vi ve mos em nos so País. E en quan to não re sol -
ver mos a equa ção do de sen vol vi men to das re giões
me nos fa vo re ci das, aca ban do com as de si gual da des
re gi o na is, te re mos essa si tu a ção cada vez mais agra -
va da. Qu al quer pes soa do Nor te ou do Nor des te – e
aqui es tou fa lan do es pe ci fi ca men te da Ama zô nia –
que te nha um pou co mais de re cur sos man da seus fi -
lhos es tu da rem em São Pa u lo ou no Rio de Ja ne i ro. A
con se qüên cia dis so é o agra va men to dos pro ble mas
nos gran des cen tros e o es va zi a men to das nos sas re -
giões. Por quê? Por que as nos sas uni ver si da des não
ad qui rem a con fi an ça e a con di ção que de ve ri am ad -
qui rir. Na pro pos ta man te nho o va lor cons ti tu ci o nal -
men te amar ra do, para que os nos sos re i to res não te -
nham de vir a Bra sí lia, de vez em quan do, com pi res
na mão, im plo ran do re cur sos até para pa gar a con ta
de ener gia elé tri ca das uni ver si da des, como acon te -
ceu re cen te men te com a Uni ver si da de Fe de ral do Rio 
de Ja ne i ro. 

Por isso pen so que essa emen da cons ti tu ci o nal
vai du pla men te ao en con tro do que de fen de mos. Pri -
me i ro, aju da no com ba te à de si gual da de re gi o nal
pelo ca mi nho mais im por tan te, que é o da edu ca ção.
E, em se gun do lu gar, re al men te ela faz uma re par ti -
ção da ar re ca da ção de for ma a be ne fi ci ar uma re gião
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que re pre sen ta 60% do País e que, pa ra do xal men te,
é a me nos as sis ti da. 

Por tan to, te nho con fi an ça e re i te ro o ape lo.
Espe ro me re cer o voto de to dos os co le gas Se na do -
res, de to das as re giões, pela apro va ção des sa pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que apre sen tei, mas
que, re pi to, teve ori gem na dis cus são dos re i to res de
to das as uni ver si da des fe de ra is da Ama zô nia Le gal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
por per mu ta com o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -

co/PSDB – 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, este Ple ná rio e a Na ção bra si le i ra as sis ti ram,
on tem, nes ta Casa, à pos se do emi nen te Se na dor
Oli vir Ga bar do, re pre sen tan te do Esta do do Pa ra ná
que re tor na ao Con gres so Na ci o nal des ta vez em vir -
tu de de li cen ça do emi nen te Se na dor Álva ro Dias. 

Sr. Pre si den te, re gis tro, em pri me i ro lu gar, que o 
nome Oli vir Ga bar do me re me te à in fân cia. Na dé ca -
da de 70, épo ca em que o meu pai, na con di ção de
De pu ta do Fe de ral, re pre sen ta va o en tão Nor te de
Go iás, e con vi via com V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão,
que pre si de a ses são nes te mo men to, teve ele a hon -
ra de di vi dir o ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos
com o au tên ti co in te gran te da Ban ca da do PMDB, o
De pu ta do Oli vir Ga bar do. 

Esse nome, Sr. Pre si den te, tem uma for te pre -
sen ça em um dos pe río dos mais di fí ce is vi vi dos por
esta Na ção. O De pu ta do Oli vir Ga bar do hon rou a
po pu la ção do Pa ra ná, ten do sido, por se gui das ve -
zes, ele i to De pu ta do Fe de ral. E, ago ra, vol ta ele ao
Con gres so Na ci o nal, des ta vez na con di ção de Se -
na dor. 

Sr. Pre si den te, eu, que des de me ni no fui apa i xo -
na do pela po lí ti ca, tive opor tu ni da de de co nhe cer S. Exª
e de pre sen ci ar a vin da do Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos, do Go ver na dor ele i to do nos so Esta do, e de vá ri os
ou tros Par la men ta res, como Efra im Mo ra is, da Pa ra í ba,
e de to dos os com pa nhe i ros que aqui es ta vam para
pres ti gi ar e ho me na ge ar a pos se do Se na dor Oli vir Ga -
bar do. E te nho hoje a ale gria de di zer, com a au to ri za -
ção do meu emi nen te co le ga Oli vir Ga bar do, que, após
ter sido em pos sa do nes ta Casa e de ter de cla ra do es tar 
as su min do sem uma fi li a ção par ti dá ria, teve S. Exª a
hon ra ria ma i or – que tive eu tam bém em um de ter mi na -
do mo men to da mi nha vida pú bli ca –, que foi ter a sua fi -

cha abo na da pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Incluo-me en tre aque les que vêem Sua Exce -
lên cia como um gran de es ta dis ta, como um ho mem
que ele vou o Bra sil à con di ção de ser re co nhe ci do in -
ter na ci o nal men te como a gran de li de ran ça da Amé ri -
ca do Sul, da Amé ri ca La ti na. 

Sr. Pre si den te, o Exce len tís si mo Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, que tem sido um gran de ma gis -
tra do, que tem pro mo vi do a mais de mo crá ti ca de to -
das as tran si ções de que se tem no tí cia, que pro pi ci -
ou toda essa es ta bi li da de ao País du ran te oito anos,
com a sua mão, com o co nhe ci men to e em re co nhe ci -
men to ao que re pre sen ta o nome Oli vir Ga bar do não
só para o Pa ra ná mas para o País, as si nou e abo nou
a fi cha des te gran de Se na dor que pas sa a in te grar a
Ban ca da do PSDB, Par ti do a que te nho a hon ra de
per ten cer.

Sr. Pre si den te, ini ci al men te, era esta a in for ma -
ção que eu gos ta ria de pres tar: o nos so Par ti do pas sa 
a ter mais um in te gran te. E isso é de gran de re le vân -
cia, por se tra tar de um res ga te que es ta mos fa zen do
jun to ao povo do Esta do do Pa ra ná. Sem dú vi da al gu -
ma, es ta mos en gran de cen do bas tan te nos sos qua -
dros nes ta Casa.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Sem Par ti do – PR) – 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, com mu i ta ale gria, o apar te
de V. Exª, Se na dor Oli vir Ga bar do.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Sem Par ti do – PR) – Emi -
nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, ini ci al -
men te, de se jo di zer do meu pro fun do re co nhe ci men -
to e ale gria ao ou vir as ex pres sões de ho me na gem
que V. Exª de di ca a este ve lho po lí ti co que, nos idos
de 1970, foi com pa nhe i ro do seu pai na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Tive a hon ra de com ele per cor rer vá ri as
ve zes este Bra sil em mis sões da Casa a que per ten -
cía mos. Essa ami za de é lon ga. A atu a ção do pai de V.
Exª na Câ ma ra dos De pu ta dos foi bri lhan te, ten do ele
lu ta do pela cri a ção do Esta do do To can tins. S. Exª
me re ce, de nos sa par te, as me lho res ho me na gens.
Co nhe ci V. Exª ain da ga ro to e o cum pri men to por sua
bri lhan te tra je tó ria, que acom pa nha a do seu emi nen -
te pai. Aqui, no Con gres so Na ci o nal, pude me re en -
con trar com V. Exª, e que ro di zer que me sen ti ex tre -
ma men te hon ra do e gra ti fi ca do ao re ce ber o con vi te
de Sua Exce lên cia o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
para in te grar o seu Par ti do, ao qual, aliás, já per ten ci.
O PSDB foi o meu se gun do par ti do, de po is do PMDB,
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e tive a hon ra de pre si di-lo por dois anos, na li cen ça
do Pre si den te efe ti vo, Se na dor Álva ro Dias. Estou
nes ta Casa por um pe río do bre ve de qua tro me ses,
mas devo di zer a V. Exª que, para quem per cor reu o
Con gres so Na ci o nal du ran te de zes se is anos, em qua -
tro man da tos, é mo ti vo de gran de ale gria e or gu lho es -
tar aqui num mo men to tão im por tan te da vida na ci o nal. 
Esta mos vi ven ci an do pro ble mas sé ri os, gra ves, a se -
rem en fren ta dos pe las Li de ran ças na ci o na is, e o Con -
gres so tem, efe ti va men te, um pa pel im por tan tís si mo a
de sem pe nhar nes ta qua dra que es ta mos vi ven do. Qu -
e ro di zer a V. Exª, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
que é com mu i ta hon ra e ale gria que pas so a fa zer par -
te, no va men te, do PSDB, para aqui atu ar ao lado de
gran des com pa nhe i ros que hoje es tão in te gran do
esse Par ti do no Se na do da Re pú bli ca. Agra de ço, mais
uma vez, a V. Exª, e peço que trans mi ta o meu mu i to
obri ga do ao Go ver na dor Si que i ra Cam pos, ao Go ver -
na dor Mar ce lo Mi ran da, pe las suas pre sen ças, que
me hon ra ram no dia da mi nha pos se. Mu i to obri ga do
a V. Exª pe las ex pres sões ca ri nho sas e gen tis que
tem para com este seu Se na dor ami go.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, emi nen te co le ga,
Se na dor Oli vir Ga bar do, que ro aqui re pe tir um pe que -
no tre cho de au to ria de Beto Gu e des, emi nen te com -
po si tor mi ne i ro, que diz: “Eu in ven to co i sas e não paro 
de so nhar, so nhar já é al gu ma co i sa, mais que não
so nhar”. Des de me ni no, Se na dor Oli vir Ga bar do,
acom pa nhan do a tra je tó ria de meu pai, te nho mu i tos
so nhos, mas não po de ria ima gi nar ja ma is que te ria a
hon ra de di vi dir com V. Exª este mes mo ple ná rio, com
o mes mo ob je ti vo de de fen der os nos sos Esta dos e o
nos so País.

Qu e ro, ago ra, Sr. Pre si den te e no bres Pa res,
tra zer ao co nhe ci men to do Ple ná rio des ta Casa e do
povo to can ti nen se duas ma té ri as ve i cu la das na im -
pren sa – uma, na Fo lha de S. Pa u lo, e a ou tra, no jor -
nal O Glo bo –, que se re fe rem di re ta men te ao To can -
tins. Uma de las, na par te de fi nan ças, é uma pro fun da 
aná li se que fa zem os jor na lis tas André So li a ni e Ju li -
an na So fia, am bos in te gran tes da su cur sal de Bra sí -
lia, so bre a ques tão da dí vi da dos Esta dos para com a 
União, as sun to que está di re ta men te afe to a esta
Casa, so bre o qual nos de bru ça mos e ao qual se de -
di cou, en tre ou tros, o Se na dor Vil son Kle i nü bing, a
quem a Na ção sem pre re ve ren cia. 

A ques tão da dí vi da dos Esta dos é tra ta da, nes -
sa aná li se, como uma co i sa pre o cu pan te. Des ta cam
os jor na lis tas:

A dí vi da dos Esta dos com a União
cres ceu R$67,8 bi lhões – 36,3% – em pou -
co mais de dois anos. O dé bi to au men tou por -
que os go ver nos es ta du a is não ar re ca da ram
o su fi ci en te para pa gar os ju ros e a cor re ção
mo ne tá ria que in ci dem so bre a dí vi da.

Das 27 uni da des da fe de ra ção, ape nas 
qua tro – Acre, Ama pá, Ro ra i ma e To can tins
– con se gui ram re du zir suas dí vi das com a
União nos úl ti mos 27 me ses.

Não fo ram só os Esta dos que vi ram seus dé bi -
tos cres ce rem no pe río do – pu la ram de R$186,6 bi -
lhões para R$254,4 bi lhões. (...)

Ape nas qua tro Esta dos, Sr. Pre si den te, con se -
gui ram re du zir suas dí vi das com a União. São eles o
Esta do do Acre, do bri lhan te Se na dor Na bor Jú ni or, o
Esta do do Ama pá, o Esta do de Ro ra i ma, do gran de
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que me an te ce deu
nes ta tri bu na, e o meu Esta do do To can tins. 

Qu e ro con gra tu lar-me com es ses Esta dos, mas
tam bém fa zer uma res sal va: den tre es ses, o Esta do
do To can tins foi o úni co que não foi Ter ri tó rio. Dos
Esta dos ci ta dos, dois de les têm a sua fo lha ain da in te -
gral men te paga pela União, en tre ou tros es tí mu los e
apo i os que re ce bem por te rem sido trans for ma dos
após os ten ta rem a con di ção de Ter ri tó rio.

Por tan to, o nos so es for ço, o es for ço do To can -
tins, cri a do an tes da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
tor na-se ain da mais sig ni fi can te. Foi um Esta do que
sou be nas cer sem cri ar um ban co es ta du al, sem one -
rar a União; um Esta do que vem cres cen do a uma
taxa aci ma da mé dia na ci o nal. 

Re por to-me à se gun da ma té ria, pu bli ca da pelo
jor nal O Glo bo, que tra ta do ran king das ci da des bra -
si le i ras. Infe liz men te, o que nela se des ta ca é a po bre -
za da gran de ma i o ria dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Mas
que ro des ta car que a mais jo vem ca pi tal des te País,
exa ta men te a ci da de de Pal mas, com 13 anos de ida -
de ain da, a me ni na-moça Pal mas, da qual tive o or gu -
lho de ser o pri me i ro Pre fe i to, está co lo ca da como a
16ª ca pi tal em ren da per ca pi ta, numa po si ção aci ma
de Sal va dor, Be lém, For ta le za, Por to Ve lho, Boa Vis -
ta, Ma ce ió, Ma ca pá, Ma na us, São Luís, Te re si na e
Rio Bran co. 

Pal mas, a me nos vi o len ta das ca pi ta is bra si le i -
ras, que tem ser vi ço de es go ta men to sa ni tá rio de nor -
te a sul den tro do seu pe rí me tro ur ba no, é uma ci da de 
onde não se dá lote e onde não há in va são. Pal mas
aca ba de re ce ber um lago, vin do da for ma ção e da
cons tru ção da Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, com
180 qui lô me tros de com pri men to por nove qui lô me -
tros de lar gu ra, em mé dia. Quem co nhe ce, como o
Se na dor Lind berg Cury e to dos nós, o lago de Bra sí -
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lia, que tem cer ca de 12 a 15 qui lô me tros de com pri -
men to por um qui lô me tro e meio a dois de lar gu ra,
pode ima gi nar o que são os 80 qui lô me tros do lago
que ba nha Pal mas.

Nós ti ve mos, ago ra, a ale gria de ina u gu rar a
Pon te da Ami za de e da Inte gra ção, a Pon te Fer nan do
Hen ri que Car do so. É com esse en tu si as mo que me
re fi ro a essa ci da de, di ri gi da pela Pre fe i ta Nil mar Ga -
vi no Ruiz – que os ten ta mais de 80% de apro va ção
por par te da nos sa po pu la ção –, e che go ao re sul ta do 
das úl ti mas ele i ções. E digo isso com hu mil da de e
res pe i to àque les que fo ram nos sos ad ver sá ri os, pois
des de mu i to cedo o meu pai me en si nou que, na po lí -
ti ca, é im por tan te ven cer obs tá cu los, trans por di fi cul -
da des e con quis tar vi tó ri as para a po pu la ção – essa é 
a ori gem do voto –, mas é im por tan te res pe i tar tam -
bém aque les que fa zem par te da opo si ção. Des ta vez, 
quis o povo do To can tins não só ele ger o Go ver na dor
Mar ce lo Mi ran da, jo vem de qua ren ta anos, no pri me i -
ro tur no, com mais de 60% dos vo tos, mas tam bém os 
dois Se na do res in te gran tes da Ban ca da da União do
To can tins e os oito De pu ta dos Fe de ra is da nos sa co li -
ga ção. Digo os oito, por que um in te gran te do PMDB,
que co e ren te men te deu apo io ao Pre si den te José
Ser ra e se guiu a de ci são da Con ven ção Na ci o nal,
des de o pri me i ro mo men to es te ve no nos so pa lan -
que, apo i an do o nos so can di da to a Go ver na dor, e
apo i a do pe los nos sos Pre fe i tos.

Não es tou aqui fa zen do uma de mons tra ção de
for ça ou de pa tri mô nio po lí ti co. Ao con trá rio do que di -
zi am aque les que in sis tem em se re fe rir ao Go ver na -
dor Si que i ra Cam pos e a mim como uma oli gar quia,
ele não foi can di da to a nada. Alguns pe rió di cos, al gu -
mas re vis tas che ga ram a afir mar: “o Se na do vi ve rá
uma si tu a ção iné di ta no País, pois o Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos vai re nun ci ar para ser can di da to ao
Se na do – tem mais de 80% das in ten ções de voto – e, 
da mes ma for ma, o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos vai re nun ci ar ao seu man da to – ain da tem qua tro
anos – para ele ger-se na ou tra vaga, ten do como Su -
plen te sua irmã. Eles for ma rão a ban ca da dos Si que i -
ras. Bela oli gar quia!”

Ora, Sr. Pre si den te, faço, de pron to, uma cons -
ta ta ção: se ti ves se o meu pai re nun ci a do – te nho que
con cor dar com a ma té ria –, ele te ria sido ele i to. Eu o
fui, digo no va men te, com hu mil da de, com 74,6% dos
vo tos vá li dos da po pu la ção do Esta do do To can tins.
Te nho a im pres são de que o meu pai se ria ele i to com
um ín di ce ain da me lhor. Mas ele não se can di da tou. A
re vis ta que pu bli cou a ma té ria di zen do que ele re nun -
ci a ria ain da não se re tra tou. De qual quer for ma, Sr.

Pre si den te, con cor do com o que ela es cre veu: ele se -
ria ele i to! 

Qu an to a mim, se ti ves se re nun ci a do ao meu
man da to e sub me ti do meu nome no va men te ao su -
frá gio po pu lar no meu Esta do – mais uma vez, falo
com hu mil da de –, es tou cer to de que te ria o apo io da
po pu la ção do To can tins. Mas ain da te nho qua tro anos 
de man da to, e exis tem co i sas que, em bo ra le ga is,
não são mo ra is. Por nada re nun ci a ria ao meu man da -
to de Se na dor, con fe ri do pelo povo do meu Esta do
com tan to en tu si as mo, o mes mo en tu si as mo que tra -
go sem pre a esta tri bu na. Não, Sr. Pre si den te! 

Mas não fui se quer ou vi do na ma té ria. Di zi am
que eu re nun ci a ria. O tem po pas sou, e es tou aqui, na
con di ção de Se na dor, por mais qua tro anos, pela von -
ta de do povo do meu Esta do. Ne nhum mem bro da
nos sa fa mí lia foi can di da to a car go ele ti vo. E Isso foi
su fi ci en te para que ele gês se mos, pela pri me i ra vez,
oito De pu ta dos Fe de ra is, dois Se na do res, o Go ver na -
dor do Esta do. Te mos dois ter ços da Assem bléia Le -
gis la ti va, de zo i to dos vin te e qua tro De pu ta dos.

Sei que al guns não se con for mam com isso, tal -
vez aque les que não se con for mam com a de mo cra -
cia, por que tudo o que tra ze mos do To can tins para cá
vem por meio do voto.

Por isso, Sr. Pre si den te, tra go es sas duas ma té -
ri as: a da Fo lha de S. Pa u lo, que des ta ca a res pon sa -
bi li da de fis cal do nos so Esta do; e a ma té ria que fala
so bre Pal mas, que tra ta da qua li da de de vida que es -
ta mos pro por ci o nan do à po pu la ção da nos sa ca pi tal,
do bem que es ta mos fa zen do para o País, se guin do o
exem plo de Jus ce li no Ku bits check, que pen sou em
um Bra sil ma i or, não em um Bra sil su des te-li to râ neo,
mas no nos so Bra sil das Tor de si lhas, que ain da não
foi bem ocu pa do, ra ci o nal men te ocu pa do. 

Alguns pen sam, ao con trá rio da re a li da de, que
as ri que zas do Bra sil – que pena! – es tão tão lon ge
dos gran des cen tros po pu la ci o na is. Que erro, Sr. Pre -
si den te, essa vi são! Essa é a ma triz das de si gual da -
des re gi o na is.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho co me -
mo rar não o re sul ta do das ele i ções, mas as con quis -
tas que o povo to can ti nen se vem ob ten do, fru to do
nos so tra ba lho, um tra ba lho de cen te, ho nes to e co e -
ren te, que me en che de en tu si as mo para in te grar o
Se na do da Re pú bli ca, que vi ve rá nes te pe río do tal vez 
o mo men to mais im por tan te da sua his tó ria. Esta rei
nes te ple ná rio, Sr. Pre si den te, com a mi nha voz ve e -
men te de de fen sor dos ide a is do meu Par ti do e dos
ide a is do meu povo e de ad mi ra dor pro fun do do gran -
de es ta dis ta Fer nan do Hen ri que Car do so, mas irei
con tri bu ir de for ma po si ti va e cla ra com o go ver no que 
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o povo bra si le i ro es co lheu, irei, em nome da po pu la -
ção do To can tins, em pres tar o apo io de mo crá ti co e
res pe i to so àque le que nas ur nas con se guiu con sa -
grar o seu nome e che gar à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

É as sim que va mos agir. É as sim que, ima gi no,
nos so Par ti do vai se com por tar. Va mos fa zer uma
opo si ção de mo crá ti ca e res pe i to sa, por que as sim
quis o povo bra si le i ro.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, ape sar de ver o meu
tem po es go ta do, gos ta ria de ou vir o Se na dor Ney Su -
as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, ouvi o seu dis cur so e li a
ma té ria à qual V. Exª se re fe riu. Não vi ne nhu ma ou tra
con si de ra ção após a sua pu bli ca ção. Fico tris te por
ver que as pes so as jul gam, às ve zes, com base em
su po si ções. Se V. Exª e o Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos, seu pai, têm tido esse apo i a men to to tal da po pu -
la ção, como de mons tram as ur nas, é por que V. Exªs
têm tra ba lha do du ra men te. E dou o meu tes te mu nho
nes te Se na do do tra ba lho di u tur no de V. Exª em prol
não só do País, mas prin ci pal men te de seu Esta do. E
o re co nhe ci men to do povo exis te. Por isso, pa ra be ni -
zo não só V. Exª, pelo tra ba lho e pela vi tó ria, mas pa -
ra be ni zo tam bém o povo do To can tins. Pa ra béns! 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ney Su as -
su na. Co lhen do de V. Exª esse de po i men to, sem dú vi -
da ne nhu ma, en ri que ço e mu i to o meu pro nun ci a -
men to e a mi nha vida pú bli ca.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Ouço V. Exª, Se na dor Lind berg
Cury, no bre re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, se rei bre ve, até em ra zão
do tem po. Gos ta ria de fa zer um re gis tro que per mi te
uma re fle xão mu i to gran de. Uma Admi nis tra ção que
ele ge o Go ver na dor, a Pre fe i ta, dois Se na do res e 18
De pu ta dos Esta du a is tem um sig ni fi ca do no pro gres -
so do Esta do. Re lem bro que, pe los idos de 1980,
quan do em pu nhá va mos aqui a ban de i ra da re pre sen -
ta ção po lí ti ca para Bra sí lia, que era o tú mu lo da de -
mo cra cia, per cor ren do es ses cor re do res do Con gres -
so à pro cu ra do apo io de De pu ta dos e Se na do res, por 
di ver sas ve zes acom pa nhei o seu pai. Esti ve mos jun -
tos, tes te mu nhei a sua luta in sa na para cri ar o Esta do

do To can tins a par tir da di vi são de Go iás – o que, na
ver da de, aca bou por tra zer pro gres so para os dois
Esta dos. Gra ças àque la de ter mi na ção, àque le ob je ti -
vo de cum prir um pre ce i to de que Go iás po de ria ser
di vi di do e ser cri a do o Esta do de To can tins, vi mos sua 
luta ser co ro a da de êxi to. Hoje, quan do V. Exª con tem -
pla a to dos nós com essa nar ra ção e essa ex po si ção
do fu tu ro que pro me te ter o Esta do de To can tins, sen -
ti mo-nos bas tan te or gu lho sos. Inclu si ve tra go um fato
his tó ri co que me de i xa mu i to con ten te: en quan to o
Go ver na dor Si que i ra Cam pos lu ta va pelo Esta do de
To can tins, eu lu ta va tam bém pelo di re i to ao voto em
Bra sí lia. Fo ram duas vi tó ri as, prin ci pal men te essa de
seu pai. Meus cum pri men tos pelo opor tu no pro nun ci -
a men to de V. Exª!

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Qu e ro, Sr. Pre si den te – an tes de en -
cer rar o meu pro nun ci a men to e de ter a ale gria de ou -
vir o meu no bre Lí der, Se na dor Ge ral do Melo –, es -
ten der uma ho me na gem àque le Pre si den te de mo cra -
ta que pro pi ci ou à Cons ti tu in te a cri a ção do To can tins. 
Mais que isso, Sr. Pre si den te: que en se jou ao Bra sil o
pro je to da Fer ro via Nor te – Sul. Re fi ro-me ao gran de
bra si le i ro Pre si den te José Sar ney, que che ga a este
ple ná rio. Os to can ti nen ses o re co nhe cem como um
gran de apo i a dor da cri a ção do nos so Esta do e como
o ide a li za dor da Fer ro via Nor te – Sul, que já tem 40
qui lô me tros den tro do nos so ter ri tó rio. Inclu si ve a
pon te so bre o rio To can tins foi re cen te men te ina u gu -
ra da, para ale gria do povo to can ti nen se, em gran de
par te for ma do por ma ra nhen ses.To dos eles, to can ti -
nen ses e ma ra nhen ses, ad mi ra do res de S. Exª e re -
co nhe ce do res dos ser vi ços re le van tes que pres tou
não ape nas ao To can tins, mas ao nos so País, prin ci -
pal men te a Fer ro via Nor te-Sul. Foi um dos seus gran -
des so nhos, uma das suas gran des lu tas, mas que lhe 
ca u sou mu i tas in jus ti ças. Di zi am al guns que S. Exª
que ria li gar nada a lu gar ne nhum. O “nada” tal vez fos -
se o nos so To can tins e o “lu gar ne nhum”, quem sabe,
o seu Ma ra nhão. Entre tan to, os so nhos e as re a li za -
ções de S. Exª, que ago ra se ma te ri a li zam, são as
pro vas ma i o res de que este Bra sil pode e será me lhor 
ocu pa do.

Ouço o Se na dor Ge ral do Melo, para fi na li zar, Sr. 
Pre si den te, agra de cen do a be ne vo lên cia de V. Exª.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Mu i to obri ga -
do, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Gos -
ta ria ape nas, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, na
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con di ção de Lí der da Ban ca da que V. Exª in te gra, de
dar um tes te mu nho, não a esta Casa, que não pre ci sa 
dis so, pois V. Exª aqui está di a ri a men te, de mons tran -
do a sua de di ca ção ao man da to que re ce beu, o seu
tra ba lho, a sua se ri e da de e, so bre tu do, a sua fi de li da -
de per ma nen te ao Esta do do To can tins; que ro dar um
tes te mu nho ao País e, so bre tu do, ao Esta do do To -
can tins, que tem nes te meu gran de com pa nhe i ro, o
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, um gran de re -
pre sen tan te nes ta Casa. Com a sua ju ven tu de, com a
sua dis po si ção de luta, com a sua ex pe riên cia po lí ti -
ca, ape sar da pou ca ida de, S. Exª tem dado aqui de -
mons tra ções de que o povo de To can tins acer tou e
mu i to ao man dá-lo para esta Casa como seu re pre -
sen tan te. Re gis tro tam bém a mi nha tris te za di an te de
ten ta ti vas de se in tri gar ou de se de mo lir a ima gem de 
pes so as que de di ca ram a sua vida, no caso de To -
can tins, àque le Esta do, àque le povo, à cri a ção de
uma re a li da de que an tes não exis tia. Não só V. Exª,
como o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, que i ram ou
não, iden ti fi cam-se com a pró pria his tó ria de To can -
tins. Assim como não se pode, hoje, se pa rar a gran de
obra que foi a cons tru ção de Bra sí lia da ima gem de
Jus ce li no Ku bist chek, nin guém vai se pa rar a his tó ria,
a cons tru ção e a con so li da ção de To can tins da ima -
gem e da tra je tó ria do Go ver na dor Si que i ra Cam pos.
De ma ne i ra que que ro agra de cer, de pú bli co, a V. Exª
pela con tri bu i ção que tem dado ao nos so Par ti do, ao
Se na do Fe de ral e ao nos so País, com o seu tra ba lho,
e peço que seja por ta dor dos meus cum pri men tos
mu i to ca lo ro sos ao Go ver na dor Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e
en cer ro o pro nun ci a men to, agra de cen do as pa la vras
ge ne ro sas do meu Lí der que me aco lheu e gui ou
sem pre por es tes cor re do res, apren diz que sou com
os de ma is Pa res des ta Casa que te nho a hon ra de in -
te grar, o Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury por 20 mi nu tos.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve ao ten -
tar trans mi tir o meu pen sa men to a res pe i to de um as -
sun to do mo men to.

Bra sí lia vive uma si tu a ção de li ca da des de que
foi cri a da, em 1960, pelo sa u do so Pre si den te Jus ce li -
no Ku bits chek de Oli ve i ra. Pla ne ja da para ser uma ci -
da de-ad mi nis tra ti va e abri gar 500 mil ha bi tan tes, Bra -
sí lia con vi ve hoje com per to de dois mi lhões de ha bi -

tan tes re si den tes no Pla no Pi lo to e em suas ci da -
des-sa té li tes. Os ser vi ços pú bli cos são pres si o na dos
por ou tro con tin gen te de igual ta ma nho, pro ve ni en te
das ci da des que for mam o Entor no do Dis tri to Fe de ral 
e que aqui tra ba lha ou sim ples men te uti li za os ser vi -
ços de sa ú de e edu ca ção.

Ao cum prir a sua vo ca ção de ci da de-ad mi nis tra -
ti va, Bra sí lia se vê im pe di da de in ves tir em um par que
in dus tri al que pro pi cie em pre go à sua po pu la ção e
im pos tos ao Te sou ro lo cal, re cur sos es ses que po de -
ri am ser in ves ti dos no bem-es tar de seus mo ra do res.
Com isso, li mi ta sua atu a ção na área co mer ci al. Ape -
sar de ter um co mér cio for te e di ver si fi ca do, ele é in -
su fi ci en te para ge rar os re cur sos ne ces sá ri os para fa -
zer fren te aos gas tos com os ser vi ços bá si cos, como
hos pi ta is e re mé di os ao povo mais ca ren te, es co las e
pro fes so res su fi ci en tes para aten der à de man da
cres cen te de no vos alu nos, po li ci a men to efi caz e pre -
pa ra do para ga ran tir a se gu ran ça da po pu la ção e de
or ga nis mos in ter na ci o na is aqui se di a dos, além, é cla -
ro, da in fra-es tru tu ra bá si ca de as fal to, es go to e água
tra ta da para a pró pria co mu ni da de. 

Em con tra par ti da aos ser vi ços pres ta dos pelo
go ver no lo cal, o Go ver no Fe de ral re pas sa men sal -
men te re cur sos para aten der às áre as de se gu ran ça,
sa ú de e edu ca ção. Ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção Fe -
de ral, es ses re cur sos, po rém, são in su fi ci en tes para
aten der à de man da cres cen te. O re sul ta do é que o
go ver no lo cal vive de pi res na mão na por ta dos Mi nis -
té ri os e no Pa lá cio do Pla nal to, pe din do mais ver bas
para con se guir cum prir o seu tra ba lho cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa si tu -
a ção não pode mais per du rar. Além da hu mi lha ção de 
men di gar os re cur sos ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção, o
go ver no lo cal se vê na obri ga ção de ad mi nis trar os
con fli tos ca u sa dos pela fal ta de di nhe i ro para ofe re cer 
ser vi ços ade qua dos à co mu ni da de. Em con se qüên -
cia, há fi las nas por tas de hos pi ta is, cor re do res lo ta -
dos de do en tes, fal ta de re mé di os, po li ci a is in su fi ci en -
tes e au men to da cri mi na li da de, pou cos pro fes so res e 
es co las para ga ran tir a edu ca ção das cri an ças em
ida de es co lar. Enfim, é a ad mi nis tra ção do caos. 

Para pôr fim a essa si tu a ção hu mi lhan te, Srªs e
Srs. Se na do res, tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta dos,
em re gi me de ur gên cia, um pro je to de lei que cria o
Fun do Cons ti tu ci o nal do Dis tri to Fe de ral. Acre di to
que até a se ma na que vem esse pro je to será apro va -
do na Câ ma ra e virá para dis cus são nes ta Casa. O
Fun do vem jus ta men te ga ran tir o re pas se au to má ti co
de re cur sos para a ma nu ten ção das áre as de se gu -
ran ça pú bli ca, sa ú de e edu ca ção, sem a ne ces si da de
de o go ver no lo cal ter que vi ver pe din do ao Go ver no
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Fe de ral, to dos os me ses, o re pas se já ga ran ti do na
Cons ti tu i ção a fim de man ter em dia a fo lha de pa ga -
men to do pes so al des sas três áre as. 

O Fun do Cons ti tu ci o nal, que tem do ta ção or ça -
men tá ria de R$3,3 bi lhões para 2003, é fun da men tal
para o bom fun ci o na men to do go ver no lo cal. Tra ta-se
da au to no mia eco nô mi ca do Dis tri to Fe de ral, para
man ter em fun ci o na men to os ser vi ços bá si cos à po -
pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive a
hon ra de par ti ci par, na dé ca da de 80, da luta pela re -
pre sen ta ção po lí ti ca de Bra sí lia, como dis se há pou -
cos mi nu tos em um apar te ao Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos. Re a li za mos, in clu si ve, um co mí cio
his tó ri co na Asso ci a ção Co mer ci al do DF, no dia 24
de abril de 1981, com a par ti ci pa ção do ago ra ele i to
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Vale a pena ci tar
que, na que la oca sião, Lula as su mia a pre si dên cia do
sin di ca to e cri a va um novo par ti do: o Par ti do dos Tra -
ba lha do res.

Fi ze mos um con vi te para que ele vi es se à tri bu -
na da pró pria Asso ci a ção Co mer ci al, ao lado de ou -
tras au to ri da des e pre si den tes de par ti dos, e par ti ci -
pas se de um pro nun ci a men to no qual Bra sí lia le van -
ta va a ban de i ra da li ber da de, da de mo cra cia e do di -
re i to ao voto. Acom pa nha vam o lí der me ta lúr gi co sur -
gi do das gre ves do ABC fi gu ras em ble má ti cas da po lí -
ti ca bra si le i ra, como Tan cre do Ne ves, Ulysses Gu i -
ma rães, Fran co Mon to ro e Le o nel Bri zo la. 

Foi um mar co his tó ri co na po lí ti ca bra si li en se.
Ti ve mos que en fren tar a re pres são mi li tar. Por di ver -
sas ve zes, fui in ti ma do a com pa re cer ao SNI para
pres tar es cla re ci men tos so bre o di re i to ao voto, so bre
a re pre sen ta ção po lí ti ca de Bra sí lia, que não po dia al -
me jar es co lher seus pró pri os di ri gen tes. 

Sa be mos que o pro ces so de mo crá ti co é o mais
per fe i to. Ele tem suas fa lhas, evi den te men te, mas te -
nho a con vic ção ab so lu ta de que, com o cor rer do
tem po, ele vai se apri mo ran do e Bra sí lia po de rá, no
de vi do tem po, es co lher ade qua da e ho nes ta men te os 
seus le gí ti mos re pre sen tan tes.

A nos sa luta foi vi to ri o sa. Ga ran ti mos a re a li za -
ção de ele i ções di re tas em to dos os ní ve is no Dis tri to
Fe de ral. Era a con quis ta da au to no mia po lí ti ca. Hoje,
a nos sa luta é pela au to no mia eco nô mi ca do Dis tri to
Fe de ral. Não es ta mos pe din do nada de ma is, ape nas
que re mos ga ran tir o re pas se au to má ti co dos re cur -
sos fe de ra is para aten der às áre as de edu ca ção, se -
gu ran ça pú bli ca e sa ú de do Dis tri to Fe de ral; e tam -
bém evi tar que os go ver nos lo ca is, sem qual quer co -
lo ra ção par ti dá ria, te nham que im plo rar a li be ra ção
des ses re cur sos nas por tas dos Mi nis té ri os.

É uma ques tão de dig ni da de ga ran ti da pela
Cons ti tu i ção Fe de ral. Essa é a nos sa luta, mais do
que jus ta, por si nal. Na épo ca opor tu na, es pe ro con -
tar com o apo io dos nos sos co le gas para a im por tan te 
de ci são de apro var a ver ba a ser des ti na da à sa ú de, à 
edu ca ção e à se gu ran ça. 

Mu i to obri ga do a to dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, após o pró xi mo ora dor ins cri to, re a li -
za re mos a Ordem do Dia, com vo ta ções no mi na is.
Faço, por tan to, o ape lo a to dos os Srs. Se na do res que 
se en con tram em seus ga bi ne tes para que com pa re -
çam ao ple ná rio, pois te re mos vo ta ção com quo rum
qua li fi ca do.

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, den tro do que es ta -
be le ce o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las, por vin te
mi nu tos.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Pre vi dên cia
So ci al é um dos se to res que mais pre o cu pam o País,
e, mais uma vez, a re for ma da Pre vi dên cia en tra na
es ca la de pri o ri da des anun ci a das pelo Pre si den te
ele i to.

Com fre qüên cia, lê-se nos jor na is que os pro ble -
mas de ca i xa da Pre vi dên cia se agra vam ano a ano.
Con si de ro-me obri ga do a co lo car um pou co de luz
so bre essa ma té ria, com a qual con vi vi du ran te três
anos na con di ção de Mi nis tro de Esta do do se tor.

Na ver da de, o flu xo de ca i xa e o ba lan ço anu al
nos ofe re cem vi são in te i ra men te dis tor ci da e equi vo -
ca da do re gi me ge ral de Pre vi dên cia So ci al, ou seja,
da pre vi dên cia bá si ca dos tra ba lha do res do se tor pri -
va do bra si le i ro, ad mi nis tra da pelo INSS.

No ano de 2000, úl ti mo ano que ad mi nis trei a
Pre vi dên cia, o dé fi cit fi nan ce i ro fi cou em tor no de
R$12,5 bi lhões. Há que se con si de rar, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que nes ses R$12,5 bi lhões es -
tão in clu í dos R$8,4 bi lhões, que cor res pon dem a re -
nún ci as fis ca is à con ta da Pre vi dên cia So ci al, ou seja, 
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re ce i tas que de i xam de in gres sar por fa vo res con ce di -
dos le gal men te.

Lu tei mu i to no Mi nis té rio para ten tar mi ni mi zar
essa si tu a ção – nes se par ti cu lar, con tei com o apo io
do Con gres so Na ci o nal -, so bre tu do no que diz res pe -
i to ao des con to pela fi lan tro pia, cuja dis tor ção le vou à
cri a ção de um vo cá bu lo novo no nos so idi o ma, a “pi -
lan tro pia”. Ve jam bem, es tá va mos fa lan do de R$12,5
bi lhões de dé fi cit, dos qua is se de vem aba ter R$8,4
bi lhões, que cor res pon dem a es ses fa vo res, cha ma -
dos re nún ci as fis ca is, fe i tos à con ta do se gu ro do tra -
ba lha dor bra si le i ro. 

Há um ou tro pon to que pre ci sa ser con si de ra do:
a ren da men sal vi ta lí cia. Esse é um be ne fí cio de na tu -
re za emi nen te men te as sis ten ci al, sem cu nho pre vi -
den ciá rio, que foi ex tin to a par tir de de zem bro de
1995, quan do co me ça ram a vi go rar os be ne fí ci os da
Lei Orgâ ni ca de Assis tên cia So ci al. Esses be ne fí ci os
re pre sen tam hoje um cus to de R$1,7 bi lhões na con ta 
da Pre vi dên cia, ou seja, é um be ne fí cio as sis ten ci al
que en gor da in de vi da men te o dé fi cit da Pre vi dên cia
So ci al.

Pre o cu pa do com isso e dan do se qüên cia a mi -
nha luta de tor nar trans pa ren te a con ta pre vi den ciá -
ria, apre sen tei emen da à Lei de Di re tri zes Orça men -
tá ri as apro va da pelo Con gres so Na ci o nal para trans -
fe rir do Fun do Ge ral do Re gi me de Pre vi dên cia So ci al 
para o Fun do Na ci o nal de Assis tên cia So ci al – ve jam
bem, trans fe rir da con ta da Pre vi dên cia para a con ta
da Assis tên cia – o re cur so gas to com a ren da men sal
vi ta lí cia. Esse gas to já é re a li za do pelo Te sou ro da
União com re cur sos da Co fins. Não acar re ta ria, por -
tan to, gas to adi ci o nal para o Te sou ro. Além dis so, da -
ria mais trans pa rên cia, mais se ri e da de e mais ri gor à
con ta pre vi den ciá ria. 

Para mi nha sur pre sa, a emen da apro va da pelo
Con gres so foi ve ta da pelo Pre si den te da Re pú bli ca
por re co men da ção, cre io, do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, que con si de rou que a me di da con tra ria o in te -
res se pú bli co, por que a ren da men sal vi ta lí cia con ti -
nua sen do paga pela con ta pre vi den ciá ria. 

Ora, o que não que re mos – e foi o que o Con -
gres so Na ci o nal de ci diu – é exa ta men te isto: con tas
in de vi das na ru bri ca da Pre vi dên cia So ci al. A pró pria
Lei Orgâ ni ca de Assis tên cia So ci al, ao ser apro va da
pelo Con gres so em le gis la tu ra pas sa da, pre viu que
esse be ne fí cio se ria trans fe ri do para o Fun do Na ci o -
nal de Assis tên cia So ci al. Ele não é cus te a do – re pi to
– pe los re cur sos da Pre vi dên cia So ci al, das con tri bu i -
ções dos tra ba lha do res ou dos em pre ga do res. Não
há, por tan to, ra zão para esse veto, sal vo a re sis tên cia 
da bu ro cra cia em mu dar as re gras do Orça men to. 

Devo di zer, aliás, que já no Mi nis té rio fiz uma ex -
po si ção de mo ti vos ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to
pro pon do essa mu dan ça. Não en ten di o veto, a não
ser que o jogo seja man ter ele va do o dé fi cit da Pre vi -
dên cia So ci al ar ti fi ci al men te, para que se pos sa usar
sem pre a Pre vi dên cia como obs tá cu lo ao au men to do 
sa lá rio mí ni mo, tese con tra a qual sem pre me ma ni -
fes tei. A par tir da apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 20 e, por con se qüên cia, da cri a ção do fa tor pre -
vi den ciá rio, a Pre vi dên cia So ci al de i xou de ser obs tá -
cu lo ou em bar go ao au men to do sa lá rio mí ni mo.

Leio, por exem plo, no Infor me de Pre vi dên cia
So ci al, de ja ne i ro de 2002, um ba lan ço da Pre vi dên -
cia em 2001:

Con for me de mons tra do no grá fi co 3,
caso não fos sem con ce di dos au men tos re a is 
para o sa lá rio mí ni mo em 2000 e 2001, o
dé fi cit da Pre vi dên cia So ci al, pós-re for ma,
apre sen ta ria ten dên cia de cres cen te, sen do
0,88% do PIB, em 2000, e 0,84% do PIB,
em 2001.

Nes se tex to está re fle ti do o efe i to fa tor pre vi den -
ciá rio, o efe i to da re for ma da Pre vi dên cia. A ex pec ta ti -
va de vida tem cres ci do, e os va lo res do dé fi cit fi nan -
ce i ro em re la ção ao PIB têm di mi nu í do. O fa tor pre vi -
den ciá rio cri ou um equi lí brio atu a ri al com a in tro du -
ção de cri té ri os atu a ri a is. Isso faz com que cada tra -
ba lha dor re ce ba como va lor de sua apo sen ta do ria ou
da pen são, em caso de mor te, a mé dia dos be ne fí ci os 
an te ri o res. Des sa for ma, não há ra zão para o veto.

Por ou tro lado, a con ta que mos tra este dé fi cit de 
0,88% do PIB em 2000 e 0,84% do PIB em 2001 está
vi ci a da pelo efe i to do es to que pre e e xis ten te. Mas, se
fi zés se mos uma li nha de cor te em de zem bro de 1999
e es ta be le cês se mos as con tas da Pre vi dên cia so -
men te a par tir de 2000, ve ría mos que ine xis te tam -
bém dé fi cit atu a ri al novo na Pre vi dên cia So ci al. O dé -
fi cit exis ten te vem do pas sa do, que não pode ser apa -
ga do de uma hora para ou tra. São com pro mis sos as -
su mi dos ao lon go do tem po e que têm que ser hon ra -
dos jun to aos apo sen ta dos e pen si o nis tas, aos se gu -
ra dos em ge ral. 

Re to mo aque la con ta. Tí nha mos um dé fi cit de
R$12,5 bi lhões. Te mos que sub tra ir os R$8,4 bi lhões
das re nún ci as fis ca is e R$1,7 bi lhão das ren das men -
sa is vi ta lí ci as, que não são be ne fí ci os pre vi den ciá ri -
os, mas as sis ten ci a is, como dis se. Há que se con si -
de rar, ain da, o au men to do sa lá rio mí ni mo, que teve
um re fle xo da or dem de R$2 bi lhões no ano de 2000.
Por con se guin te, o que se ob ser va é que, na prá ti ca,
não exis ti ria mais dé fi cit fi nan ce i ro no Re gi me Ge ral

21516 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002642    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de Pre vi dên cia So ci al, ou seja, no INSS, se eli mi nás -
se mos es tas duas va riá ve is exó ge nas, que pre ci sam
ser er ra di ca das da con ta pre vi den ciá ria: os be ne fí ci os 
es sen ci a is, de um lado, e, de ou tro, as re nún ci as fi ca -
is. To das as ve zes que o Par la men to ou o Exe cu ti vo
qui ser dar isen ções, in cen ti vos, fa vo res fis ca is em
nome da Pre vi dên cia, o Te sou ro é quem tem que as -
su mir esse sub sí dio, hon rar esse com pro mis so. O se -
gu ro do tra ba lha dor não pode pa gar essa con ta.

Com re la ção ao dé fi cit atu a ri al, devo cha mar a
aten ção para o fato de que o fa tor pre vi den ciá rio está
no seu ter ce i ro ano de im plan ta ção, e ele se com ple ta 
ao fi nal de um ci clo de cin co anos. Foi essa a re gra de
tran si ção que o Con gres so Na ci o nal es ta be le ceu ao
apro var a Lei nº 9.876, em no vem bro de 1999.

Por tan to, a ten dên cia do dé fi cit é de cres cen te,
mes mo con si de ran do-se o es to que de be ne fí ci os
exis ten tes, por que a in tro du ção do fa tor pre vi den ciá -
rio, a in tro du ção do cri té rio atu a ri al equi li bra as con tas 
de cada be ne fi ciá rio. É como se o se gu ra do pas sas se 
a ter uma con ta in di vi du al vir tu al na Pre vi dên cia So ci -
al, a exem plo do que exis te no Fun do de Ga ran tia Por
Tem po de Ser vi ço, sen do que, em re la ção ao FGTS, a 
con ta não é vir tu al, é efe ti va, é, de fato, uma con ta iso -
la da.

Mas que ro cha mar a aten ção para o fato de que
as con tas pú bli cas bra si le i ras já não es tão mais no
Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al. É pre ci so, sim,
olhar com aten ção o Re gi me de Pre vi dên cia do Ser vi -
dor Pú bli co – esse é um ou tro pon to, so bre a qual não
gos ta ria de me re fe rir nes te pro nun ci a men to –, po -
rém, é pre ci so que a so ci e da de e o Con gres so se mo -
bi li zem no sen ti do de re ver es sas re nún ci as fis ca is
pre vi den ciá ri as, que são fe i tas à con ta do se gu ro do
tra ba lha dor – in de vi da men te, como dis se. 

Cha mo a aten ção para a Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 11, de 2002, de ini ci a ti va do Se na dor Ma u ro Mi -
ran da e ou tros Se na do res. Apre sen tei um subs ti tu ti vo 
já apro va do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia da Casa à Pro pos ta de Emen da Cons ti tu -
ci o nal que, es tan do na pa u ta do ple ná rio na se ma na
pas sa da, teve sua dis cus são adi a da me di an te re que -
ri men to. Essa Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
bus ca es ta be le cer uma ele va ção do teto de be ne fí ci -
os do INSS. 

Mas quan do a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20 foi
pro mul ga da – con tem plou-se o Subs ti tu ti vo Beni Ve -
ras, que pre via um teto de R$1.200,00, cor res pon -
den te, à épo ca, a dez sa lá ri os mí ni mos, que é o ob je -
ti vo da emen da do Se na dor Ma u ro Mi ran da – o sa lá -
rio-mí ni mo ha via sido ele va do, em maio, para
R$130,00. Essa de fa sa gem vem se acu mu lan do ao

lon go do tem po, e, hoje, o teto cor res pon de a pou co
mais de sete sa lá ri os mí ni mos. O subs ti tu ti vo que
apre sen tei ado ta o va lor em re a is equi va len te a dez
sa lá ri os mí ni mos, mas ado ta ou tra me di da im por tan te 
que dá uma mar gem de tra ba lho mu i to gran de ao
Exe cu ti vo, ten do em vis ta que des cons ti tu ci o na li za o
va lor do teto, es ta be le cen do que a lei or di ná ria o fi xa -
rá. Isso sig ni fi ca que toda vez que vier a ser cor ri gi do
o va lor do sa lá rio-mí ni mo – es pe ro, de se jo e que ro
que, a cada ano, ele te nha um au men to real, a fim de
dar me lho res con di ções de vida a quem o re ce be –, a
mes ma lei po de rá es ta be le cer um va lor de atu a li za -
ção do teto de con tri bu i ções para o INSS.

Essa me di da traz um be ne fí cio im por tan tís si mo
para a Pre vi dên cia So ci al, um efe i to co la te ral po si ti vo. 
Ou seja, se con si de ra mos a fa i xa de ren da até
R$1.430,00, que era o que vi go ra va no mês de maio,
quan do o pa re cer foi fe i to, e o teto de R$2.000,00, te -
ría mos um acrés ci mo de ar re ca da ção no INSS de
R$2 bi lhões ao ano. Assim, os re cur sos re sul tan tes
da apro va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal po de ri am 
ser uma fon te es tá vel de re ce i ta para fi nan ci ar o au -
men to do sa lá rio mí ni mo, que ago ra se de se ja da or -
dem de R$240,00.

Enten do que essa é uma fon te fir me, es tá vel,
cons tan te. E por que ela au men ta a re ce i ta do INSS?
Por que os tra ba lha do res que ga nham en tre o teto e
R$2.000,00 pas sa ri am a con tri bu ir de ime di a to e só
iri am se be ne fi ci ar anos de po is, no mo men to em que
se apo sen tas sem.

Cha mo a aten ção para um ou tro as pec to que
me pa re ce re le van te e im por tan te. Sem pre ouço di -
zer, in clu si ve aqui no Se na do – e ou tro dia tive até que 
in ter fe rir a esse res pe i to num de ba te na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça – que o teto do INSS é mu i to
ba i xo. Va mos es cla re cer essa ques tão. Não é o teto
do INSS que é mu i to ba i xo; é o tra ba lha dor bra si le i ro
que ga nha mu i to mal. Ve jam os se nho res: se con si de -
rar mos a dis tri bu i ção da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va com base na PNAD de 1999 e to mar mos a ren -
da da po pu la ção, ve re mos que, com um teto de
R$2.000,00, o be ne fí cio pre vi den ciá rio co bri ria in te i -
ra men te e in te gral men te o ren di men to de nada me -
nos que 95,9% de toda a po pu la ção eco no mi ca men te 
ati va do País.

Se for mos mais pre ci sos e usar mos como fon te
de aná li se a GFIP, que é a Guia do Fun do de Ga ran tia
e Infor ma ções à Pre vi dên cia So ci al, ou seja, aque les
que tra ba lham com car te i ra as si na da no País, o teto
de R$2.000,00 abran ge nada me nos do que 99,79%
dos tra ba lha do res bra si le i ros, ou seja, den tre os que
tra ba lham com car te i ra as si na da no Bra sil – pas mem
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os Se nho res! – so men te 41.905 pes so as ga nham aci -
ma de R$2 mil por mês. 

Esse é o dado da re a li da de que se im põe ser re -
co nhe ci do por to dos.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ju vên cio.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Wal deck Orne las, o meu apar te é em nome
des ses 41 mil que ga nham aci ma de R$2 mil. Não se -
ria jus to que essa mi no ria não ti ves se aces so a uma
apo sen ta do ria con di zen te com o seu sa lá rio. Enten do 
que é uma in jus ti ça que se co me te com es ses tra ba -
lha do res de i xá-los ex clu í dos des se be ne fí cio da apo -
sen ta do ria con di zen te com seu sa lá rio, pois sua es -
tru tu ra de vida já está con di ci o na da a essa sua re mu -
ne ra ção. No en tan to, na hora da apo sen ta do ria, quem 
ga nha mais pas sa a ser ni ve la do por ba i xo. Cre io que
não é tão jus to as sim.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Veja
V. Exª, esse é um ou tro pon to que pre ci sa ser en ten di -
do em re la ção à ques tão pre vi den ciá ria, por que es -
ses que ga nham mais só con tri bu em para a Pre vi dên -
cia So ci al até o va lor do teto do INSS. O tra ba lha dor
paga 11% até o va lor do teto. O em pre ga dor paga
20% so bre o va lor de toda a fo lha.

Qual é a so lu ção para es ses 41 mil que ga nham
aci ma de R$2 mil? Para eles é que exis te o re gi me de
pre vi dên cia com ple men tar. Eles de vem es tar ou num
fun do de pen são pa tro ci na do pela em pre sa, para re -
ce be rem uma com ple men ta ção, ou com pra rem um
pla no em uma se gu ra do ra de pre vi dên cia pri va da. 

O que não se ria jus to, Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, é que o se gu ra do que hoje con tri bui pelo
teto de R$1,5 mil re ce bes se do INSS apo sen ta do ri as
em va lo res aci ma da sua efe ti va con tri bu i ção. 

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Mas foi a le gis la ção que es ta be le ceu esse li mi te. Na -
tu ral men te, aque les que op tas sem por re co lher a
mais que o teto te ri am esse di re i to, des de que com -
pro vas sem o sa lá rio que es tão ga nhan do. Não pode
exis tir essa “ca mi sa-de-for ça” para evi tar que a pes -
soa ul tra pas se o teto e, as sim, seja jo ga da para uma
pre vi dên cia com ple men tar, um pla no de sa ú de. Isso
é, em ver da de, um sa cri fí cio a mais. A le gis la ção po -
de ria, com a sua sá bia fe i tu ra, che gar a uma so lu ção
so ci al con di zen te com aque les que ga nham mais que
o teto.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Veja
V. Exª as di fi cul da des que en vol vem a dis cus são da

ques tão pre vi den ciá ria no Bra sil. Estou pre o cu pa do
em de fen der o in te res se dos que ga nham me nos. V.
Exª cha ma aten ção para a si tu a ção dos que ga nham
mais.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Mas não sig ni fi ca que eu es te ja pre o cu pa do ape nas
com a si tu a ção dos que ga nham mais. V. Exª sabe dis -
so. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sei
que V. Exª não está con tra os que ga nham me nos.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) – Po -
rém é im por tan te que, como le gis la do res, le gis le mos
para to dos, não só para a ma i o ria, como tam bém para 
a mi no ria.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Cer to.
O con ce i to re gi me ge ral de Pre vi dên cia So ci al é

exa ta men te o con ce i to de uma pre vi dên cia bá si ca. O
que ela quer é que to dos os tra ba lha do res bra si le i ros
te nham uma apo sen ta do ria, re ce bam um va lor que
cor res pon da, a par tir de cri té ri os atu a ri a is, à sua con -
tri bu i ção pre vi den ciá ria. Por isso, a Cons ti tu i ção pre -
vê um re gi me de pre vi dên cia com ple men tar.

O re gi me de pre vi dên cia com ple men tar tam bém 
é cor re to e ade qua do, e exis te exa ta men te para con -
fe rir li ber da de às pes so as. Por isso, não é obri ga tó rio.
Obri ga tó rio é o re gi me bá si co. As pes so as que não
es tão na Pre vi dên cia, ao de i xa rem de tra ba lhar e fi ca -
rem sem ren da, têm di re i to ao be ne fí cio as sis ten ci al,
que é cus te a do pelo Esta do. A po lí ti ca de pre vi dên cia
e as sis tên cia so ci al tem que ser vis ta como con tí nua.
O pro ble ma é que no Bra sil o re gi me de Pre vi dên cia
So ci al está pro te gen do ape nas 40% dos tra ba lha do -
res bra si le i ros, ou seja, 60% das pes so as que tra ba -
lham no Bra sil não vão se apo sen tar nun ca, por que
não têm vín cu lo com a Pre vi dên cia So ci al. Uma par te
des tes, ao fi ca rem com uma ren da per ca pi ta fa mi li ar
in fe ri or a um quar to do sa lá rio mí ni mo, ao com ple ta -
rem 67 anos, irão ter o be ne fí cio as sis ten ci al; os de -
ma is irão fi car de pen du ra dos nas cos tas de seus fi -
lhos, se es tes ti ve rem con di ções de man tê-lo. 

Por isso, lan cei, quan do Mi nis tro, o Pro gra ma de 
Esta bi li da de So ci al e cri a mos na Lei nº 9.876 al guns
ins tru men tos e me ca nis mos para es ti mu lar a fi li a ção
dos tra ba lha do res au tô no mos. 

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Wal deck Orne las, esta Casa re co nhe ce V. Exª como
um dos me lho res Mi nis tros da Pre vi dên cia, pela sua
ca pa ci da de, pela sua de ter mi na ção, pela gar ra com
que ad mi nis trou a Pre vi dên cia bra si le i ra. Fi quei mu i to
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fe liz com o subs ti tu ti vo que V. Exª apre sen tou a mi nha
emen da cons ti tu ci o nal, que muda tam bém o teto de
apo sen ta do ria. V. Exª re co nhe ceu a mi nha au to ria
nes sa emen da cons ti tu ci o nal e tam bém de fi ne mu i to
bem que se ria uma re ce i ta ex tra para fi nan ci ar, in clu -
si ve, o au men to do sa lá rio mí ni mo. Eu gos ta ria de sa -
ber se V. Exª dis cu tiu com al gum par la men tar do PT –
como o Lí der nes ta Casa, por exem plo – ou, pelo me -
nos, co mu ni cou a al guém es sas ra zões. Eu não con -
se gui mo ti var o Se na dor Tião Vi a na – que es ta va na
Li de ran ça do PT, na que le mo men to – no sen ti do de
que era im por tan te, para o pró xi mo Go ver no, vi a bi li -
zar a apro va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal, de tal
for ma que se des se um re cur so e um alen to para a
apro va ção, o que pos si bi li ta ria esse ren di men to que
V. Exª or çou em tor no de R$2 bi lhões. É essa a per -
gun ta que eu gos ta ria de fa zer a V. Exª, agra de cen -
do-lhe o subs ti tu ti vo fe i to a mi nha Pro pos ta de Emen -
da Cons ti tu ci o nal, que veio en ri que cê-la, am pliá-la,
in clu si ve, re me ten do à lei or di ná ria as no vas mo di fi -
ca ções que por ven tu ra ocor ram nos pró xi mos sa lá ri -
os mí ni mos.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, eu é que agra de ço as re fe rên -
ci as de V. Exª. Devo di zer que es ses da dos são pú bli -
cos e cons tam do pa re cer apro va do pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde mos trei
es ses nú me ros e apre sen tei um pa re cer quan ti ta ti vo.
Essas in for ma ções, re pi to, es tão pu bli ca das, dis po ní -
ve is, aces sí ve is a to dos, tan to à base do Go ver no,
quan to à Li de ran ça da Opo si ção. E, cer ta men te, esta
Casa ha ve rá de to mar a de ci são no mo men to pró prio.

O que con si de ro fun da men tal, nes te pro nun ci a -
men to, é ma ni fes tar o meu pro tes to e a mi nha in dig -
na ção com re la ção ao veto apos to à emen da apro va -
da pelo Con gres so Na ci o nal na Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as. Não vejo cli ma para o veto ser der ru -
ba do, mas faço ques tão de de i xar re gis tra do nos Ana -
is da Casa a mi nha ma ni fes ta ção, por que essa emen -
da ser vi ria ape nas para lim par, sa ne ar a con ta pre vi -
den ciá ria.

O ou tro pon to que es pe ro que seja uma con clu -
são de cor ren te des te meu pro nun ci a men to é de que é 
pre ci so ter cu i da do e aten ção para com os meus ve -
lhi nhos do INSS. O que tem que ser cor ri gi do é a pre -
vi dên cia do se tor pú bli co. No INSS, a re for ma já está
fe i ta.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Orne las, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, na pror ro ga ção da Hora do Expe di -

en te, con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º,
do Re gi men to Inter no, à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Antes, po rém, peço li cen ça a S. Exª para fa zer
um ape lo as Srªs e aos Srs. Se na do res que não se
en con tram no ple ná rio para se di ri gi rem para cá por -
que ha ve rá três vo ta ções no mi na is, que exi gem quo -
rum qua li fi ca do. A Pre si dên cia so li ci ta o es pe ci al ob -
sé quio da pre sen ça das Srªs e Srs. Se na do res no ple -
ná rio, logo após a pa la vra da Se na do ra Emi lia Fer -
nan des.

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, não há ne nhum pro ble ma em ser
cha ma da de De pu ta da ou Se na do ra, até por que a
luta e a par ti ci pa ção po lí ti ca são as mes mas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra por to dos os tí tu los.

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Qu e re mos, nes ta co mu ni ca ção, res sal tar vá ri as
ati vi da des de ex tre ma re le vân cia que vêm sen do re a -
li za das nes ta Casa por oca sião dos 111 anos do Se -
na do Fe de ral, co me mo ra dos no ano de 2002. O Se -
na do pro mo ve uma sé rie de even tos, como ex po si -
ções, se mi ná ri os e con cur sos. A pro gra ma ção, que
con ta com a par ti ci pa ção do Insti tu to Le gis la ti vo Bra -
si le i ro, está sen do co or de na da por uma co mis são for -
ma da por di re to res da Casa. Qu e ro res sal tar o tra ba -
lho qua li fi ca do des se Insti tu to e da im por tân cia sig ni -
fi ca ti va dos even tos que vêm sen do re a li za dos.

Em maio, foi ins ta la da a Uni ver si da de do Le gis -
la ti vo Bra si le i ro (Uni le gis), ini ci a ti va que de mons tra a
pre o cu pa ção do Se na do Bra si le i ro – o pri me i ro do
mun do a con tar com uma uni ver si da de – em tor nar-se 
mais trans pa ren te e pró xi mo da so ci e da de.

Para os alu nos do en si no fun da men tal e mé dio
foi cri a do con cur so na ci o nal de re da ção so bre o pa pel 
da ins ti tu i ção na His tó ria do Bra sil. A Casa con ce de rá
pre mi a ção per ma nen te, anu al, de mo no gra fi as vol ta -
das aos es tu dan tes uni ver si tá ri os, pes qui sa do res e
his to ri a do res, que será ins ti tu ci o na li za da como Prê -
mio Se na do Fe de ral na His tó ria do Bra sil. A mo no -
gra fia ven ce do ra será con ver ti da em li vro e edi ta da
pela Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções 
do Se na do, a cada ano.

Em ju nho, a TV Se na do lan çou do cu men tá rio
que apre sen ta um pa no ra ma da par ti ci pa ção da Casa 
na vida po lí ti ca do País, pro du zi do a par tir de pes qui -
sa re a li za da no Arqui vo e na Bi bli o te ca do Se na do Fe -
de ral.
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Na Inter net, está dis po ní vel um ban co de da dos
com os Ana is do Se na do, co brin do 179 anos de ati vi -
da des. Des sa for ma, to das as pes so as que te nham
aces so à Inter net po dem bus car in for ma ções re la ti -
vas à His tó ria do Bra sil que mo ti va ram dis cus sões e
ini ci a ti vas do Se na do, des de a Cons ti tu i ção de 1823
até os dias atu a is.

Ti ve mos, em agos to, a ex po si ção As Cons ti tu i -
ções na His tó ria da Re pú bli ca – mos tra de do cu -
men tos ra ros e iné di tos, fo to gra fi as e ori gi na is das
Cons ti tu i ções bra si le i ras des ta can do a par ti ci pa ção
des ta Casa nos gran des mo men tos da His tó ria po lí ti -
ca da Re pú bli ca.

Em dezembro, será lançada campanha que
pretende resgatar a memória do Palácio Monroe,
sede do Parlamento por 35 anos. Trata-se de um
movimento nacional destinado a solicitar a toda a
população brasileira informações que ajudem a
reconstruir a história do local onde trabalhavam os
Senadores antes da mudança da Capital do País do 
Rio de Janeiro para Brasília, em 1960. A população
está sendo chamada a doar fotos e documentos
sobre a história do Palácio Monroe, que passariam a 
compor o acervo do Museu do Senado.

Queremos ressaltar neste momento, Sr.
Presidente, que no próximo dia 19 de novembro,
terça-feira, nas dependências da Biblioteca do
Senado, a partir das 18 horas, mais uma atividade – 
que, tenho certeza, será exitosa – estará sendo
realizada dentro das comemorações dos 111 anos
do Senado. Trata-se da comemoração dos 70 anos
do voto feminino no Brasil. O Instituto Legislativo
Brasileiro, em parceria com a Bancada feminina do
Congresso Nacional, estará realizando um evento
intitulado Os 70 Anos do Voto Feminino. Será uma 
exposição de acervo cultural e histórico, composto
por fotografias, objetos e documentos sobre os 70
anos do voto feminino no Brasil.

A TV Senado também estará lançando um
documentário sobre a participação feminina na
história desta Casa Legislativa e o papel
fundamental da mulher nas esferas de poder. Esse
evento será, Sr. Presidente, um importante marco
político, porque estaremos reunindo as atuais
Parlamentares desta Casa e da Câmara Federal,
bem como aquelas que foram eleitas no último pleito 
e os movimentos de mulheres de todo o Brasil, para
resgatarmos a trajetória de luta e os avanços
alcançados pelas mulheres no Legislativo Brasileiro.

Srªs e Srs. Senadores, concluo convidando
todos os nobres colegas – Senadoras, Senadores,

Deputadas e Deputados –, organizações não-
governamentais, funcionários e funcionárias da Casa
para compartilharmos da homenagem dos 111 anos
de Senado Federal e dos 70 anos de conquista do
direito da mulher de votar e receber votos.

Juntos estaremos pautando e dando visibilidade 
à participação ativa da mulher no poder e na
construção histórica de nossas instituições
democráticas, bem como refletindo sobre os avanços
que ainda precisam ser garantidos para se assegurar
a dignidade da vida da nossa população,
principalmente das mulheres, na grande luta pela
igualdade.

Era o convite e o registro que gostaríamos de
fazer, Sr. Presidente.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 206-Blo co/PDT/PPS

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Pom peu

de Mat tos para in te grar, na con di ção de Su plen te, a
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de es ti ma e ele va da con si de ra ção.

De pu ta do Miro Te i xe i ra, Lí der do Blo co
PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o no bre De pu ta do Pom peu de Mat tos
para com por, como su plen te, a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, nos ter -
mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

São li dos os se guin tes:

OF. GSLOTA nº 265/2002

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, a par tir des -

ta data, des fi li ei-me do Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro 
– PPB e pas sa rei a in te grar o Par ti do do Mo vi men to
De mo crá ti co Bra si le i ro – PMDB.
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Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia os meus
pro tes tos de es ti ma e alta con si de ra ção. – Se na dor
Luiz Otá vio.

OF. GLPMDB nº 175/2002

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa

Excelência que, a partir desta data, o Senador Luiz
Otávio passará a integrar a Bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os
ofícios lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 532, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
do Se na do nº 128, de 2002 – Com ple men tar, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra dis po si ti -
vos da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro
de 1996, que dis põe so bre o im pos to dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la 
do de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e co mu ni ca -
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 13 no vem bro de 2002. –
José Agri pi no – Ge ral do Melo – Re nan Ca lhe i ros – 
Edu ar do Su plicy.

REQUERIMENTO Nº 533, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para a PRS
nº 68, DE 2002, ad vin do da Men sa gem nº 292, de
2002 que “Pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da 
a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor
equi va len te a até US$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)”.

Sala das Co mis sões, 12 de no vem bro de 2002.
– Lú cio Alcân ta ra – Car los Be zer ra – Gil ber to Mes -
tri nho – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Ney Su as -
su na –Bel lo Par ga – Anto nio Car los Jú ni or – Ro -
ber to Sa tur ni no – Arlin do Por to – Pa u lo Sou to –
Lú dio Co e lho – Ro me ro Jucá – Fer nan do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re -
que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem do
Dia, nos ter mos do art. 340, in ci so II, do Re gi men to
Inter no.

Srªs e Srs. Se na do res, fo ram li dos dois re que ri -
men tos de ur gên cia. Con tu do, há so bre a mesa um
ter ce i ro re que ri men to de idên ti ca na tu re za. Assim, a
exem plo do que foi fe i to em ou tras ve zes, con sul to os
Srs. Lí de res a res pe i to de sua con cor dân cia ou não
com a le i tu ra e pos te ri or de li be ra ção des se ter ce i ro
re que ri men to de ur gên cia.

A matéria objeto do aludido requerimento é o
Projeto de Resolução nº 69, de 2002, que autoriza a
União a conceder garantia, e o Governo do Estado de
Goiás a conceder contragarantia à União – ambas
referentes ao empréstimo da Saneamento de Goiás
S/A (SANEAGO) junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) no valor equivalente a até
US$47,600,000 de principal, destinado a financiar
parcialmente o Programa de Água e Saneamento de
Goiânia.

Con sul to as li de ran ças.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – A favor, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pelo

PMDB, o Senador Ney Suassuna manifesta-se
favoravelmente.

A SRA HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, a Oposição manifesta-se
favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A
oposição, pelo PT, manifesta-se favoravelmente.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB também concorda.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PTB
manifesta-se favoravelmente.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – A fa -
vor, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PFL,
por in ter mé dio do Se na dor Wal deck Orne las, ma ni -
fes ta-se fa vo ra vel men te.

O PDT, re pre sen ta do pelo Se na dor Jef fer son
Pé res, que está ao meu lado, dá o seu as sen ti men to.
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Não sei se de i xei de con sul tar ou tra re pre sen ta -
ção par ti dá ria; to da via, con si de ro a le i tu ra do re que ri -
men to apro va da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 534, de 2002  

Nos termos dos artigos 336, II, combinado com
o 338, IV, do RISF, requeremos urgência, para a PRS
nº69, DE 2002, advindo da Mensagem nº 293, de
2002 que “Propõe ao Senado Federal seja autorizada 
a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
total equivalente a até US$47,600,000.00 (quarenta e 
sete milhões e seiscentos mil dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre a
Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada
a financiar, parcialmente, o Programa de Água e
Saneamento de Goiânia.”.

Sala das Co mis sões, 12 de no vem bro de 2002.
–  Lú cio Alcân ta ra  –  Ro me ro Jucá  –  Fran ce li no
Pe re i ra  –  Ney Su as su na  –  Anto nio Car los Jú ni or  
–  Pa u lo Sou to  –  Na bor Jú ni or  –  Ri car do San tos 
–  Lind berg Cury  –  Arlin do Por to  –  Luiz Pas to re 
–  Ge ral do Althoff  –  Luiz Pon tes  –  José Jor ge  – 
José Agri pi no  –  Ge ral do Mel lo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, nos
ter mos do art. 340, II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 67, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, inciso II,

combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 525, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 67, de 2002 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são do seu Pa re cer nº 985, de
2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o 
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BID), no va lor de até US$5,000,000.00 (cin -
co mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos

da Amé ri ca), des ti nan do-se os re cur sos a fi -
nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Apo io
à Mo der ni za ção do Tri bu nal de Con tas da
União.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

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

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final ao Projeto de Resolução nº 67, de 2002, 
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.074, DE 2002
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 67, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de Re so lu ção nº 67, de 2002, que au to ri za a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré -
di to ex ter no com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BID), no va lor de até US$5,000,000.00 (cin co mi -
lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos,), des ti nan do-se os
re cur sos a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Apo io
á Mo der ni za ção do Tri bu nal de Con tas da União.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 em de no -
vem bro de 2002.  –  Ra mez Te bet  –  Edson Lo bão  –  
Mo za ril do Ca val can ti  –  Ro nal do Cu nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 1.074, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral
apro vou, e eu, Pre si den te, nos ter mos do
art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter -
no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID), no va lor de até
US$5,000,000.00 cin co mi lhões de dó la -

21522 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002648    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



res nor te-ame ri ca nos), des ti nan do-se os
re cur sos a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro -
gra ma de Apo io à Mo der ni za ção do Tri -
bu nal de Con tas da União.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -

za da, nos ter mos da
Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela

Re so lu ção nº 17, de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, 
a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor
de até US$5,000,000.00 (cin co mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), des ti nan do-se os re cur sos a fi -
nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Apo io à Mo der -
ni za ção do Tri bu nal de Con tas da União.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de
cré di to ex ter no re fe ri da no art. 1º são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II – cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -

vi men to (BID);
III – va lor: até US$5,000,000.00 (cin co mi lhões

de dó la res nor te-ame ri ca nos);
IV – fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro -

gra ma de Apo io à Mo der ni za ção do Tri bu nal de Con -
tas da União:

V – pra zo de de sem bol so: até 3 (três) anos;
VI – amor ti za ção: par ce las se mes tra is, con se -

cu ti vas, de va lo res tan to quan to pos sí vel igua is, cal -
cu la das com base na quan tia de prin ci pal de sem bol -
sa das pen den te de pa ga men to, ven cen do-se a pri -
me i ra 42 (qua ren ta e dois) me ses após a data de as si -
na tu ra do Con tra to e a úl ti ma até o dia 10 de se tem bro 
de 2002;

VII – ju ros: exi gi dos se mes tral men te, cal cu la dos 
com base no cus to de cap ta ção do Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to (BID), cor res pon den te à
taxa para Emprés ti mos Uni mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos
apu ra da du ran te os 6 (seis) me ses an te ri o res aos res -
pec ti vos ven ci men tos, acres ci dos de uma mar gem ra -
zoá vel ex pres sa em ter mos de per cen ta gem anu al,
de ven do ser pa gos nos dias 10 dos me ses de mar ço
e se tem bro, a par tir de 10 de mar ço de 2003;

VIII – co mis são de cré di to: exi gi da se mes tral -
men te nas mes mas da tas de pa ga men to dos ju ros e
cal cu la da com base na taxa de 0,75% a.a. (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do não 
de sem bol sa do do em prés ti mo, en tran do em vi gor 60
(ses sen ta) dias após a as si na tu ra do Con tra to;

IX – re cur sos para ins pe ção e su per vi são ge ra is:
US$50,000.00 (cin qüen ta mil dó la res nor te-ame ri ca -

nos), de sem bol sa dos em pres ta ções tri mes tra is, tan -
to quan to pos sí vel igua is.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 540
(qui nhen tos e qua ren ta) dias con ta do da data de pu -
bli ca ção des ta Re so lu ção.

Art. 4º As par tes en vol vi das na ope ra ção de cré -
di to de que tra ta o art. 1º, de ve rão, pre li mi nar men te às 
for ma li za ções con tra tu a is, aten der às se guin tes exi -
gên ci as:

I – cum pri men to, pelo Tri bu nal de Con tas da
União das se guin tes con di ci o na li da des:

a) cri a ção da Uni da de Co or de na do ra do Pro gra -
ma (UCP) e de sig na ção do pes so al su fi ci en te para o
seu fun ci o na men to;

b) cri a ção de um sis te ma fi nan ce i ro e de con ta -
bi li da de ade qua do para o re gis tro das tran sa ções efe -
tu a das com os re cur sos do Pro gra ma;

II – re co nhe ci men to, pelo Ban co Inte ra me ri ca no 
de De sen vol vi men to (BID), do cum pri men to, pelo Tri -
bu nal de Con tas da União, das con di ci o na li da des a
que se re fe re o in ci so I.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, 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 -
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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 Ordi ná ria do úl ti mo dia 6, quan do teve
sua vo ta ção trans fe ri da para esta data.

A Mesa in sis te na pre sen ça dos no bres Pa res
que se en con tram em seus ga bi ne tes, pois da re mos
iní cio ao pro ces so de vo ta ção de pro pos ta de emen da 
à Cons ti tu i ção. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa -
u sa.)

Os Srs. Lí de res po dem ori en tar suas ban ca das.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

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

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, o PFL vota
“sim”.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, o PMDB en ca -
mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ban ca -
da do PMDB re co men da o voto “sim”. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, o PDT en ca -
mi nha o voto “sim”.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
en ca mi nhar a vo ta ção.

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

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre -
si den te, na con di ção de vice-Lí der do Go ver no, ma ni -
fes to que, para a Ban ca da, esta ques tão está aber ta;
po rém, par ti cu lar men te, voto “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – O nos so pa re cer é fa -
vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PT
tam bém vota “sim”.

A Mesa con ti nua in sis tin do para que as Srªs. e
os Srs. Se na do res ve nham ao Ple ná rio, a fim de que
seja vo ta da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
55, que 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.

Co mu ni co tam bém ao Ple ná rio que te re mos
mais duas vo ta ções no mi na is hoje.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

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

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, como
au tor da pro pos ta, re co men do o voto “sim” aos no bres 
Pa res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re -
gis tra da a opi nião de V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, a Liderança
do PTB recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PTB
encaminha o voto “sim”.

A Mesa insiste para que S. Exªs venham ao
Plenário, porque a matéria exige quorum qualificado.
(Pausa.)

A pedido do Senador Mozarildo Cavalcanti, a
Mesa informa que ainda teremos mais duas votações
nominais.

Senador Romero Jucá, é imprescindível o voto
de V. Exª.

Srªs e Srs. Senadores que não se encontram no
plenário, a Mesa continua aguardando a presença de
V. Exªs.

Se na dor José Agri pi no, es ta mos vo tan do uma
emen da cons ti tu ci o nal. Há 51 vo tan tes, e per ce bo
que V. Exª não vo tou. Essa ma té ria é mu i to im por tan -
te, pe di ria a V. Exª que vo tas se. A ori en ta ção da sua
Ban ca da é o voto “sim”.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agra de ço 
ao Pre si den te e apro ve i to a opor tu ni da de para con vi -
dar e con vo car os Srs. Se na do res do PFL que se en -
con tram nos ga bi ne tes para vi rem ao ple ná rio, a fim
de vo tar esta PEC e ou tras, da ma i or im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – E o con -
vi do a di gi tar no va men te seu voto, por que o pa i nel
está com má von ta de com V. Exª.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Tam bém de se -
jo con vo car os mem bros da Ban ca da, da cha ma da
base do Go ver no – que ora se des pe dem des sa fun -
ção –, para que ve nham ao ple ná rio o mais rá pi do
pos sí vel, para a vo ta ção no mi nal des sa ma té ria e das
pró xi mas duas.

Mu i to obri ga do.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Ape nas que ro
re for çar o ape lo de V. Exª e do Se na dor Artur da Tá vo -
la no sen ti do de que os Se na do res do PSDB e do
PTB que não es ti ve rem em ple ná rio com pa re çam, a
fim de par ti ci pa rem da vo ta ção no mi nal de emen da
cons ti tu ci o nal de gran de im por tân cia para o País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª sem pre che ga na hora im por tan te 
e cer ta.

A Mesa faz um úl ti mo ape lo às Srªs e aos Srs.
Se na do res que se en con tram nos ga bi ne tes, para
que ve nham ao ple ná rio exer ci tar seu di re i to de voto.

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª é o au tor da 
emen da. Está che gan do ao ple ná rio o Se na dor Gil -
vam Bor ges, da Ban ca da do Ama pá. O PMDB re co -
men da o voto “sim”. Seja bem-vin do.

A Mesa co mu ni ca que vai en cer rar o pro ces so
de vo ta ção. Se to dos os Srs. E as Sras. Se na do ras
pre sen tes já vo ta ram, vou de cla rar en cer ra da o pro -
ces so de vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a vo ta ção. 
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Vo ta ram SIM 56 Srs. Se na do res.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 57 vo tos.
Apro va da no Se na do Fe de ral, a ma té ria vai à

Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a pro pos ta apro va da:

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

Art. 1º O art. 29-A da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa 
a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 29-A O to tal da des pe sa do Po der Le gis la ti -
vo Mu ni ci pal, in clu í dos os sub sí di os dos Ve re a do res,
não po de rá ul tra pas sar os se guin tes per cen tu a is, re -
la ti vos à re ce i ta cor ren te lí qui da do Mu ni cí pio, de fi ni -
da em lei com ple men tar:

I – oito por cen to para mu ni cí pi os com po pu la -
ção de até cem mil ha bi tan tes;

II – sete por cen to para mu ni cí pi os com po pu la -
ção en tre cem mil e um e tre zen tos mil ha bi tan tes;

III – seis por cen to para mu ni cí pi os com po pu la ção
en tre tre zen tos mil e um e qui nhen tos mil ha bi tan tes;

IV – cin co por cen to para mu ni cí pi os com po pu -
la ção aci ma de qui nhen tos mil ha bi tan tes.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui cri me de res pon sa bi li -
da de do Pre fe i to Mu ni ci pal:

I – efe tu ar re pas se que su pe re os li mi tes de fi ni -
dos nes te ar ti go;

II – não en vi ar o re pas se até o dia vin te de cada
mês; ou

III – en viá-lo a me nor em re la ção à pro por ção
fixa na Lei Orça men tá ria”.

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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
(cria per cen tu al do IR e IPI para apli ca ção
de re cur sos em Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no Su pe ri or lo ca li za das 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 dis cus são da ma té ria foi en cer ra da na ses -
são de li be ra ti va or di ná ria de 9 de ou tu bro pas sa do.

Em vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para ra pi da men te en -
ca mi nhar não em nome do Go ver no, mas em meu
pró prio, como Se na dor da Ama zô nia.

Lou vo a pro pos ta do Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti. É ex tre ma men te im por tan te para a Ama zô nia e
para o País que as uni ver si da des fe de ra is te nham re -
cur sos para de sen vol ver a bi o di ver si da de e am pli ar a
ação de pes qui sa, de ex ten são e de en si no na re gião. 

Enten do ser um es for ço do res tan te do País ao se
ti rar um pou co dos re cur sos de ou tros Esta dos que, efe -
ti va men te, pri o ri za rão a Ama zô nia de uma for ma con -
cre ta. Tal vez seja esse o me lhor ca mi nho: o da uni ver si -
da de, o da edu ca ção, o da ciên cia e o da tec no lo gia.

Por tan to, en ca mi nha mos o voto fa vo rá vel e pe -
di mos o voto “sim” para essa emen da, Sr. Pre si den te.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na para en ca mi nhar a
vo ta ção. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re a fir mo o res pe i to e a
ad mi ra ção ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pela au -
to ria des sa ma té ria le gis la ti va que tra duz um ele va do
es pí ri to pú bli co, um sen ti men to de ple na lu ci dez e de
com pre en são da im por tân cia que tem a Ama zô nia
bra si le i ra no ce ná rio na ci o nal. Na ver da de, é im pos sí -
vel exis tir de sen vol vi men to hu ma no nes te País se não
hou ver in ves ti men to na área da ciên cia e tec no lo gia.

Tra ta-se de um pro je to de ele va do mé ri to, que
traz uma enor me con tri bu i ção a um sen ti men to na ci o -
nal ele va do a fa vor da Ama zô nia no de sen vol vi men to
hu ma no e apon tan do-o como in dis so ciá vel do de sen -
vol vi men to tec no ló gi co. 

Pa ra béns ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pela 
ma té ria le gis la ti va.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral para en ca mi -
nhar a vo ta ção.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é pre ci so que se
diga com to das as le tras que tal vez esse seja um dos
pas sos mais im por tan tes que o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti deu na Le gis la tu ra que tan to abri lhan ta.

Bas ta que se veja a re da ção em pre ga da no tex -
to da emen da para se che gar a essa con clu são. Além
dis so, está cor re ta a alí nea d do pro je to do Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que reza “0,5% para apli ca ção
pe las ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or lo ca li za -
das na Ama zô nia Le gal”. Por tan to, V. Exª abran ge
toda a re gião, até o Oes te do Ma ra nhão. E con clui:
“(...) em pro gra mas de en si no, pes qui sa e ex ten são
vol ta dos à pro mo ção do de sen vol vi men to sus ten tá vel 
na for ma que a lei es ta be le cer”.

Sabe V. Exª que te mos sido aqui, to dos nós – e eu
me per mi to in clu ir, com jus ti ça, o Pre si den te Ra mez Te -
bet –, de fen so res do de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Assim, Sr. Pre si den te, gos ta ria de cum pri men tar,
mais uma vez, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e em -
pres tar meu mo des to apo io à apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este pro je to de
emen da cons ti tu ci o nal é da mais alta im por tân cia não 
ape nas para a re gião Nor te, para a Ama zô nia Le gal,
mas so bre tu do para o País.

Mu i to se fala em de sen vol vi men to sus ten tá vel,
mas não se tem pro cu ra do me i os para que isso ocor ra.
O emi nen te Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que se cre -
ta ria esta ses são, teve o dis cer ni men to de pro cu rar me -
lho rar os re cur sos a fim de que as uni ver si da des e as
es co las fe de ra is da Ama zô nia Le gal fos sem su ple men -
ta das em seus re cur sos para pro gra mas de en si no, ex -
ten são e pes qui sa, para que, aí sim, haja um ver da de i ro 
di ag nós ti co do que se pode fa zer no que diz res pe i to ao
de sen vol vi men to sus ten tá vel.

É com mu i ta sa tis fa ção e com mu i to pra zer que
nós, que tam bém con ta mos com es co las fe de ra is, vo -
ta mos fa vo rá vel à ma té ria.

Abri mos um pa rên te se para fa zer um ape lo ao Go -
ver no Fe de ral para que li be re, o mais rá pi do pos sí vel, os
re cur sos para a im plan ta ção de fi ni ti va da Uni ver si da de
Fe de ral do To can tins, cri a da sob os aus pí ci os des ta
Casa, com a as si na tu ra de to dos os Srs. Se na do res, que
ain da não ocor reu de vi do aos trâ mi tes bu ro crá ti cos. 

A pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal do Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti é da mais alta im por tân cia

para que o Bra sil pos sa, efe ti va men te, dar o pri me i ro
pas so em bus ca do seu tão fa la do de sen vol vi men to
auto-sus ten tá vel. 

O PTB en ca mi nha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, para en ca mi -
nhar.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Casa, nes ta hora,
está olhan do a per so na li da de do Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti. Nin guém nes ta Casa é mais apli ca do, mais
co e ren te, mais con sis ten te, mais do mi na do pelo sen ti -
men to pela sua pá tria ama zô ni ca do que o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti. Sem pre pre sen te nes ta Casa, nun ca
au sen te no seu Esta do e na sua re gião, bus ca, di a ri a -
men te, in for ma ções que são tra zi das ao co nhe ci men to
de to dos os bra si le i ros pe los me i os de co mu ni ca ção
des ta ins ti tu i ção. S. Exª me re ce, nes ta hora, o nos so
lou vor, o nos so res pe i to, a nos sa ad mi ra ção e a nos sa
ho me na gem à sua ti tu la ri da de. 

Mo za ril do Ca val can ti, um abra ço para você.
Per mi ta-me o tra ta men to da in ti mi da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, a re co men da ção da Li de ran ça do PMDB
é fa vo rá vel à apro va ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, sou Re la tor des ta ma té ria 
e tam bém da ma té ria an te ri or, apro va da pela una ni mi -
da de des ta Casa. Além de ter re la ta do fa vo rá vel à apro -
va ção des ta ma té ria, te nho a acres cen tar os cum pri -
men tos ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pela idéia, re -
a li za ção e apre sen ta ção des te pro je to tão im por tan te
para a Ama zô nia e para to das as uni ver si da des da
Ama zô nia Le gal, in clu in do o meu Esta do, o Pará. 

Esses re cur sos fa rão com que o en si no e a pes -
qui sa pos sam re al men te me lho rar a qua li da de do
nos so pro fis si o nal, fa zer com que o nos so Esta do e a
nos sa re gião pro je tem-se cada vez mais no pla no na -
ci o nal e in ter na ci o nal, não só por ter mos a pro pri e da -
de, eu di ria, da flo res ta ama zô ni ca, mas prin ci pal -
men te por seus mo ra do res, que pre ci sam es pe ci a li -
zar-se, qua li fi car-se para en fren tar os no vos de sa fi os, 
prin ci pal men te os da glo ba li za ção.

O ob je ti vo ma i or é al can çar a ex ce lên cia nas
uni ver si da des do nos so Esta do e da nos sa re gião.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Sr. Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em nome do PDT, e
como professor da Universidade Federal do Amazonas,
eu não poderia deixar de trazer aqui o meu apoio a esta
proposta de emenda à Constituição do eminente
Senador Mozarildo Cavalcanti, que vem em momento
oportuno, quando as universidades federais, pelo
menos a maioria delas, sofrem tanto com a carência de
recursos financeiros e com o desfalque de alguns dos
melhores dos seus quadros, a ponto de desmotivar
professores e alunos quanto ao futuro dessas
instituições. Criar uma fonte permanente e segura de
recursos é uma medida que só pode merecer os
louvores de todos os representantes dos Estados
amazônicos.

Meus parabéns ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Mato Grosso,
Estado que faz parte da Amazônia Legal, que tem no
seio do seu território a Universidade Federal de Mato
Grosso, uma escola técnica federal e duas escolas
agrotécnicas, também está agradecendo ao Senador
Mozarildo Cavalcanti por esta feliz iniciativa.

Essa é a ex pres são do agra de ci men to que Mato 
Gros so faz ao nos so co le ga e com pa nhe i ro Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao pri me i ro sig na tá rio des ta emen da cons ti -
tu ci o nal, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

Os Srs. Se na do res po dem con ti nu ar vo tan do a
ma té ria.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ini ci al men te
agra de cer a ma ni fes ta ção unâ ni me de apo io de to dos os
Se na do res que me an te ce de ram a esta emen da, que,
con for me dis se mu i to bem um dos ora do res, faz bem
não só à Ama zô nia, mas prin ci pal men te ao Bra sil.

Esta mos fa zen do uma ação afir ma ti va em fa vor
do prin ci pal ob je to da Ama zô nia, que é a edu ca ção. É
por meio da edu ca ção que po de re mos fa zer pes qui sa,
ex ten são e, com isso, ni ve lar-nos ao res tan te do Bra sil
quan to à tec no lo gia, à ciên cia, evi tan do o apro fun da -
men to per ma nen te das de si gual da des re gi o na is.

Ter mi no agra de cen do o apo io e pe din do a to dos 
os Se na do res que ain da não vo ta ram a emen da que

com pa re çam para fazê-lo, para que pos sa mos vê-la
apro va da hoje, em pri me i ro tur no.

Mu i to obri ga do.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -

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

pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive opor tu ni da de de
ma ni fes tar o meu apo io a esta pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal de au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti na oca sião em que S. Exª ocu pou a tri bu na des ta
Casa, du ran te a Hora do Expe di en te, para de fen dê-la.

Qu e ro ago ra re i te rar o meu apo io, por con si de -
rar que esta é re al men te uma ma té ria de re le van te im -
por tân cia para as ins ti tu i ções uni ver si tá ri as da Ama -
zô nia que hoje es tão re al men te en fren tan do uma cri -
se fi nan ce i ra sem pre ce den tes. 

Tive a opor tu ni da de de di zer, em apar te ao Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, que a Uni ver si da de Fe de ral
do Acre já está na imi nên cia de en cer rar al guns cur sos.
Já o fez, por fal ta de pro fes so res, no Mu ni cí pio de Cru -
ze i ro do Sul onde há um cam pus avan ça do de nos sa
uni ver si da de. Ago ra, está em di fi cul da des. Há mu i tos
anos o Go ver no Fe de ral, por meio do MEC, não au to ri -
za a re a li za ção de con cur so para ad mis são de no vos
pro fes so res. As uni ver si da des se vêem obri ga das a
con tra tá-los tem po ra ri a men te para so cor rer cur sos em
si tu a ção pre cá ria. 

Com os re cur sos pro ve ni en tes des sa emen da,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti – e fa ze mos vo tos que
seja apro va da não só pelo Se na do, mas tam bém pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, para que pos sa sur tir efe i tos –, 
as uni ver si da des vão, evi den te men te, cum prir suas re a -
is fi na li da des. Por essa ra zão, que ro re i te rar meu apo io
à Emen da Cons ti tu ci o nal do Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, na cer te za de que será apro va da por esta Casa e, 
na se qüên cia, pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res que ain da não exer ce ram seu di re i to de
voto que i ram fazê-lo. Esta mos com 55 vo tan tes.

Aler ta-me a Se cre ta ria que ha ve rá ain da mais
duas vo ta ções no mi na is. (Pa u sa).

A Pre si dên cia co mu ni ca que vai en cer rar o pro -
ces so de vo ta ção. (Pa u sa).

(Pro ce de-se à apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está
encerrada a votação.

Vo ta ram SIM 55 Se na do res; e NÃO, 02.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 57 vo tos.
Apro va da.
Apro va da, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia

opor tu na men te para o se gun do tur no cons ti tu ci o nal,
obe de ci do o in ters tí cio re gi men tal.

É a se guin te a pro pos ta apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002

Alte ra o in ci so I do art. 159 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

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

Art. 1º O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal aba i xo enu -
me ra do pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 159..................................................
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im -

pos tos so bre a ren da e pro ven tos de qual -
quer na tu re za e so bre os pro du tos in dus tri a -
li za dos, qua ren ta a sete e meio por cen to,
na se guin te for ma:

..............................................................
d) cin co dé ci mos por cen to para apli ca -

ção, pe las Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no su -
pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia Le gal, em
pro gra mas de en si no, pes qui sa e ex ten são,
vol ta dos à pro mo ção do de sen vol vi men to
sus ten tá vel na for ma que a lei .

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra es ta -
be le cer em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

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

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

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 32, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi -
men to fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti -
vo ou em pre go per ma nen te, me di an te pro -

ces so se le ti vo, ten do Pa re cer sob nº 236, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça,
ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia seis, quan do teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para esta data.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 535, DE 2002

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção da PEC nº 32/2001, a fim de ser fe i -
ta na ses são de 28 de no vem bro de 2002.

Sala das Ses sões, 13 de no vem bro de 2002. –
Tião Vi a na – Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em
votação o requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, en ca mi nho con tra ri a men te ao re -
que ri men to de adi a men to, pri me i ro, como ho me na -
gem ao Se na dor Se bas tião Ro cha, do PDT, e, de po is, 
por que en ten do que a ma té ria é ex tre ma men te re le -
van te e im por tan te para me lho rar o pro ces so se le ti vo
de con cur so pú bli co no País.

Não en ten di o mo ti vo de adi a men to do PT; po -
de ría mos vo tar a ma té ria. Esta mos vo tan do a ma té ria
em se gun do tur no para, apro van do-a, en viá-la à Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Ela já foi dis cu ti da e apro va da
no pri me i ro tur no e já hou ve pra zo para emen das.
Por tan to, não há sen ti do pos ter gar sim ples men te a
vo ta ção. Inclu si ve faço um ape lo ao Par ti do dos Tra -
ba lha do res para que man te nha sua base uni da e vote 
com o PDT. Esta re mos ao lado do Se na dor Se bas tião 
Ro cha nes ta vo ta ção.

Enca mi nha mos, pois, con tra o re que ri men to.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – So li ci to a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra pela or dem. Peço li cen ça ao Se na dor
Ge ral do Melo.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, esse re que ri men to foi apre sen ta do de co mum
acor do com o au tor. S. Exª sa bia que vo ta ría mos con -
tra no mé ri to e, como ha via dú vi da a res pe i to da sua
apro va ção, su ge ri mos que se adi as se. Se for para
per mi tir sim ples men te que os Se na do res fa çam pro -
se li tis mo, re ti ra re mos o re que ri men to e vo ta re mos,
sem ne nhum pro ble ma, mas vo ta re mos con tra. De ba -
te re mos o mé ri to, no mo men to opor tu no. O re que ri -
men to foi apre sen ta do, por que ha via acor do com o
au tor para adi ar. Se S. Exª quer vo tar ago ra, re ti ra re -
mos o re que ri men to, não há pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ge ra do Melo. Logo a se guir, ao
Se na dor José Agri pi no.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, ten do sido re ti ra do o re que ri men to,
não há o que en ca mi nhar. Agra de ço.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O re -
que ri men to não foi re ti ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Po de rá
ser re ti ra do, Se na dor. Mas S. Exª não re ti rou o re que -
ri men to.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, se o re que ri men to não foi re ti ra do,
eu gos ta ria de en ca mi nhar fa vo ra vel men te, as so ci an -
do a Ban ca da do PSDB à ho me na gem pro pos ta pelo
Lí der do Go ver no ao Se na dor Se bas tião Ro cha. Da
mes ma ma ne i ra que o Se na dor José Edu ar do Du tra
an te ci pa o voto, afir mo que vo ta re mos fa vo ra vel men -
te ao mé ri to por en ten der – e, no mo men to opor tu no,
da re mos as ra zões – que se tra ta de um apri mo ra -
men to do pro ces so se le ti vo do ser vi ço pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -
mi nhar. 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 li en tar, em pri me i -
ro lu gar, que essa ma té ria está sen do apre ci a da em
se gun do tur no, pois já o foi em pri me i ro tur no, quan do 
em tor no dela mu i to se de ba teu. Tra ta-se de ma té ria
po si ti va, no en ten di men to do PFL, pois traz aper fe i ço -
a men to no pro ces so de se le ção de ser vi do res pú bli -
cos por con cur so. É uma pon tu a ção sé ria, lú ci da e co -
e ren te que me re ce o nos so apo io e apro va ção.

Ten do em vis ta, por tan to, que a ma té ria já foi
dis cu ti da, em pri me i ro tur no; que mu i tos ar gu men tos
já fo ram de fen di dos, tan to a fa vor como con tra, e que
ago ra se im põe a vo ta ção para de fi ni ção da ma té ria, o 

PFL é con tra o re que ri men to e des de já adi an ta o seu
voto fa vo rá vel à PEC.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pen -
so que de ve ría mos ou vir a pa la vra do au tor da Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, o Se na dor Se bas -
tião Ro cha. S. Exª já tem em men te que há uma Ban -
ca da im por tan te que de ve rá vo tar con tra ri a men te a
sua pro pos ta. Por tan to, eu gos ta ria de ou vir o Se na -
dor Se bas tião Ro cha, por que tam bém o PTB, de pen -
den do da sua dis po si ção de con ti nu ar a ma té ria, re je -
i ta o re que ri men to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço li -
cen ça aos emi nen tes Se na do res Jef fer son Pé res e
Re nan Ca lhe i ros, que já têm os mi cro fo nes le van ta -
dos, para con ce der a pa la vra ao pri me i ro sig na tá rio
da ma té ria, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a pri me i ra ob ser va ção é que não es -
tou en con tran do nos avul sos o Re la tó rio do Se na dor
José Fo ga ça, ou me lhor, foi mo di fi ca da a pro pos ta
ori gi nal que apre sen tei, a qual fa la va em pro ces so se -
le ti vo. O re la tó rio de S. Exª mo di fi cou e ga ran tiu con -
cur so pú bli co, por tan to aber to, cuja iso no mia pra ti ca -
men te per ma ne ce en tre os can di da tos do meio ex ter -
no e o can di da to ser vi dor pú bli co de ou tra ca te go ria
ou ní vel fun ci o nal.

Há uma úni ca di fe ren ça com re la ção à Cons ti tu -
i ção atu al, que fala, aliás, em con cur so de pro vas e tí -
tu los. O con cur so pú bli co hoje não é so men te de mé -
ri to, de pro vas, mas de pro vas e tí tu los. Então, a mu -
dan ça fe i ta pelo Se na dor José Fo ga ça, que, no meu
en ten di men to, apri mor

ou a pro pos ta de mi nha ini ci a ti va, foi no sen ti do
de que a ex pe riên cia no ser vi ço pú bli co po de rá tam -
bém ser equi pa ra da a tí tu lo e pon tu a da no edi tal. Ao
mes mo tem po em que se ga ran te um pon to para
quem pos sui mes tra do ou dou to ra do, por exem plo,
ga ran te-se um pon to para quem tem dez anos de ex -
pe riên cia no ser vi ço pú bli co. É a úni ca mo di fi ca ção.

O con cur so per ma ne ce no sen ti do mais am plo e 
de mo crá ti co que a Cons ti tu i ção con so li dou e con sa -
grou. Tra ta-se de con cur so pú bli co e não de pro ces so
se le ti vo in ter no. Não é um pro ces so de as cen são fun -
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ci o nal in ter no. Os can di da tos ser vi do res pú bli cos dis -
pu tam as mes mas va gas. Por exem plo, se no Se na do
sur gem cem va gas, es tas se rão dis pu ta das en tre ser -
vi do res do Se na do e de fora. Vin te mil ou trin ta mil ins -
cri tos es ta rão dis pu tan do as va gas. O ser vi dor do Se -
na do que te nha tan tos anos de ex pe riên cia, no edi tal
po de rá ser con tem pla do com um pon to, de acor do
com o edi tal ou com a de ci são do ór gão pú bli co que
for re a li zar o con cur so. Ci tei o exem plo do Se na do Fe -
de ral, mas pode ser pre fe i tu ra, União, Go ver no Fe de -
ral ou Esta do da Fe de ra ção. Então, a úni ca di fe ren ça
é essa. Não se tra ta de pro ces so se le ti vo, não se tra ta
de as cen são fun ci o nal.

A de no mi na ção con sa gra da pelo tex to do Se na -
dor José Fo ga ça é “de sen vol vi men to fun ci o nal”, que
pre vê a va lo ri za ção do ser vi dor pú bli co, po den do ser
con tem pla do, a exem plo do que ocor re com quem,
even tu al men te, te nha tí tu los. A ex pe riên cia po de ria,
tam bém, ser equi pa ra da a um tí tu lo e ser, por tan to,
com pu ta do pon to. O edi tal po de rá dis por, ga ran tin do
pon tu a ção aos can di da tos do ser vi ço pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, as ex pli ca ções de V. Exª são con -
vin cen tes quan to ao mé ri to. Eu pe di ria que, caso que -
i ra aten der à pon de ra ção do Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, V. Exª se po si ci o nas se so bre o re que ri men to de
adi a men to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Eu me
po si ci o no. Sr. Pre si den te. O PT – Par ti do dos Tra ba lha -
do res –, de mo cra ti ca men te, por de ci são do seu co le gi a -
do, de li be rou que de ve rá vo tar, ou pelo me nos en ca mi -
nhar a vo ta ção, con tra ri a men te a esta PEC, seja hoje,
seja da qui a uma se ma na ou da qui a trin ta dias.

Então, é pre fe rí vel vo tar, Sr. Pre si den te. Vo tar e
res pe i tar a po si ção de mo crá ti ca do Par ti do dos Tra ba -
lha do res. O Se na dor Edu ar do Su plicy po de rá li be rar a
Ban ca da. É pos sí vel que no Par ti do dos Tra ba lha do res
al guns Se na do res que i ram vo tar fa vo ra vel men te. Pre fi -
ro que se vote hoje e se de ci da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, o pri me i ro sig na tá rio da ma té ria é
fa vo rá vel a que se re je i te o re que ri men to e que a ma -
té ria seja apre ci a da hoje.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PTB en ca mi nha o voto
con trá rio ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, como vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB re co men da o voto con trá rio ao
re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, que, gen til -
men te, ti nha ce di do a sua vez.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vo ta rei a fa vor do
re que ri men to, pelo adi a men to, para não ter de vo tar
con tra a ma té ria. É uma si tu a ção in cô mo da: to dos es -
tão a fa vor da emen da do Se na dor Se bas tião Ro cha,
que é o Lí der do meu Par ti do, e te rei de vo tar con tra S. 
Exª, por que voto até con tra o Papa, para fi car de acor -
do com mi nha cons ciên cia e es tou con ven ci do de
que, por me lho res que se jam as in ten ções do Se na -
dor Se bas tião Ro cha e do Re la tor, Se na dor José Fo -
ga ça, isso cria uma via tra ves sa para evi tar o con cur -
so pú bli co de tí tu los e pro vas. Se não, eu não sei ler.

A pro po si ção diz: “(...) a in ves ti du ra por con cur -
so pú bli co, ex ce to...” Por tan to, é uma ex ce ção, que
não é por con cur so pú bli co; é me di an te um pro ces so
se le ti vo. Que pro ces so se le ti vo é esse? É para per mi -
tir aque la tro ca de car re i ra sem con cur so pú bli co, é
uma bur la a uma das ma i o res con quis tas da Cons ti tu -
i ção de 1988 – pena que o Se na dor Ber nar do Ca bral
não es te ja aqui. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tem ju -
ris pru dên cia de que não se pode mu dar de car re i ra, a
não ser por con cur so pú bli co de tí tu los e pro vas.

Qu an do aqui diz: “(...) ex ce to...”, per mi te o quê?
Per mi te o pro ces so se le ti vo me di an te pro vas ape nas,
Se na dor José Agri pi no. Então, es ta be le ce-se, no edi -
tal do con cur so de tí tu los ape nas, um peso enor me
para quem é fun ci o ná rio da Casa, por exem plo. E es -
ses já es tão pre vi a men te apro va dos. Isso, Se na dor
Ge ral do Melo, não é uma bur la ao ins ti tu to do con cur -
so pú bli co?

Que me des cul pe meu ilus tre Lí der, ami go, com -
pa nhe i ro, Se na dor Se bas tião Ro cha, mas não pos so
vo tar a fa vor des sa pro pos ta! Por isso vou vo tar a fa -
vor do re que ri men to para não ser obri ga do hoje a vo -
tar con tra. Não pos so aten der ao ape lo que me faz o
meu ilus tre cor re li gi o ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, o re que ri men to foi re je i ta do pela ma ni fes ta -
ção das Li de ran ças.

Assim, da re mos pros se gui men to à apre ci a ção
da ma té ria.

A Pre si dên cia lem bra que a ma té ria cons tou da
Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti -
mo dia 06, quan do teve sua apre ci a ção trans fe ri da
para esta data.

Trans cor re hoje a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são.
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Em dis cus são a Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, a pro po si ção, de ini ci a ti va do Se na dor Se bas tião
Ro cha como pri me i ro sig na tá rio, ver sa mo di fi ca ção
que se pre ten de seja fe i ta no in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir a in ves ti du ra em
car go pú bli co me di an te pro ces so se le ti vo in ter no
para aque les que já ocu pem car go efe ti vo ou em pre -
go per ma nen te. Se ria al te ra do o tex to cons ti tu ci o nal,
o qual sem pre exi ge con cur so pú bli co como re qui si to
ne ces sá rio à in ves ti du ra em car go efe ti vo, ou em pre -
go pú bli co, con for me res sal tou, há pou co, o Se na dor
Jef fer son Pé res, com cujo en ten di men to es tou de
acor do.

A pro po si ção es tre me ce o prin cí pio da im pes so -
a li da de, ins cul pi do no ca put do art. 37 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e o do tra ta men to iso nô mi co pe ran te a
lei, con for me dis põe o art. 5º, ca put, da Lei Ma i or. 

O Re la tor, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, Se na dor José Fo ga ça, ao pro por uma
emen da subs ti tu ti va, as sim se ma ni fes tou: 

Den tro des sa óti ca, en ten de mos que a as cen -
são fun ci o nal deve ser aque la pre vis ta den tro da car -
re i ra, sob pena de se in frin gir o prin cí pio cons ti tu ci o -
nal da iso no mia. Pro ces sos in ter nos po dem ser vir
ape nas para aces so a car gos pú bli cos sem con cur so
pú bli co, em de tri men to de pes so as que a eles que i -
ram ter aces so (por con cur so pú bli co).

Ocor re, to da via, que o subs ti tu ti vo ex cep ci o na o
con cur so pú bli co em ter mos que pou co al te ram o
sen ti do das atu a is dis po si ções cons ti tu ci o na is ati nen -
tes à ma té ria. O re la tor des car ta a exi gên cia de con -
cur so pú bli co no caso de de sen vol vi men to fun ci o nal,
me di an te pro ces so se le ti vo, “des de que o aces so a
car gos ou em pre gos se dê em igual da de de con di -
ções com pre ten den tes ori gi ná ri os de ou tras áre as,
ou não-ori gi ná ri os do ser vi ço pú bli co. Ou seja, há ex -
ce ção ao con cur so pú bli co, se o pro ces so se le ti vo
pre vê igual da de de con di ções com can di da tos que
não in te grem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o que equi va le
a tor nar esse pro ces so um con cur so pú bli co “dis far -
ça do”, dan do pos si bi li da de de pon tu a ção di fe ren ci a -
da para os con cor ren tes que já fa çam par te da Admi -
nis tra ção Pú bli ca.

Me lhor se ria que o pro ces so se le ti vo fos se ado -
ta do como me ca nis mo de fil tra gem pré via para a es -
co lha de ser vi do res para as fun ções de con fi an ça –
con for me pre vê o art. 37, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral –
ou como re qui si to de pro mo ção na car re i ra, con so an -
te es ta be le ce o art. 39, § 2º, da Car ta Mag na. Em ne -
nhu ma des sas hi pó te ses ela está con tem pla da.

Por es sas ra zões, Sr. Pre si den te, re co men da -
mos o voto con trá rio, não obs tan te todo o res pe i to ao
es for ço dos Se na do res Se bas tião Ro cha e José Fo -
ga ça. Ou vi mos aten ta men te os ar gu men tos dos ser -
vi do res que nos pro cu ra ram, mas ava li a mos de acor -
do com o que ma ni fes tou o Se na dor Jef fer son Pé res,
que, ape sar de co le ga de Par ti do do Se na dor Se bas -
tião Ro cha, se tem cons ti tu í do, nes ta Casa, exí mio
guar dião dos prin cí pi os mais im por tan tes da Cons ti -
tu i ção Fe de ral. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Após a
ma ni fes ta ção do Se na dor Se bas tião Ro cha, con ce -
de rei a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

Se na dor José Fo ga ça, pa re ce-me que V. Exª
ha via so li ci ta do a pa la vra an te ri or men te e equi vo -
quei-me. Peço-lhe des cul pas.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sim, 
Exce lên cia; mas para dis cu tir. Tam bém pre ten do fa lar
como Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então, V.
Exª fa la rá por úl ti mo. Con cor da co mi go ou de se ja pro -
nun ci ar-se ago ra?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Fa -
la rei pos te ri or men te, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, pri me i ro que ro di zer que res pe i to
ple na men te as po si ções do Se na dor Jef fer son Pé res
e até mes mo o en ten di men to do Lí der do PT, Se na dor 
Edu ar do Su plicy. Aqui é ques tão de en ten di men to. Eu
se ria o úl ti mo, tam bém, a que rer der ru bar uma das
cláu su las pé tre as da Cons ti tu i ção. Não é meu in te res -
se fe rir a Cons ti tu i ção bra si le i ra nem mo di fi cá-la para
cri ar fa ci li da des ou de ter mi na dos me ca nis mos de
ata lho, como foi dito aqui, para o con cur so pú bli co. Na
ver da de, Sr. Pre si den te, quan do o Re la tor as se gu rou
a igual da de na dis pu ta pe los car gos en tre os ori gi ná -
ri os do ser vi ço pú bli co e os não ori gi ná ri os – os não
ori gi ná ri os do ser vi ço pú bli co são o povo em ge ral –,
en tão, abriu-se a pos si bi li da de a qual quer pes soa de
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dis pu tar, de igual para igual, o car go que es te ja vago
no ser vi ço pú bli co. Não me pa re ce que aqui, de ne -
nhu ma for ma, se mu ti le a Cons ti tu i ção Fe de ral, nes se 
ní vel que está sen do in ter pre ta do, mes mo que te nha -
mos que res pe i tar o pon to de vis ta, o en ten di men to
de cada Se na dor. Na ver da de, bus ca-se cor ri gir uma
pro fun da in jus ti ça que ocor re hoje no ser vi ço pú bli co,
sem que rer cri ar pri vi lé gi os. Não há qual quer pri vi lé -
gio. A pro pos ta de al te ra ção na Cons ti tu i ção não pre -
vê nem pre ten de es ta be le cer pri vi lé gio al gum. Antes,
ga ran te igual da de de con di ções en tre os ori un dos do
ser vi ço pú bli co e os de fora do ser vi ço pú bli co, com a
di fe ren ça de que a ex pe riên cia no ser vi ço pú bli co
pode sig ni fi car a com pu ta ção de pon tu a ção, a exem -
plo do que já acon te ce com tí tu los.

É bom lem brar, mais uma vez, que o con cur so
pú bli co é de pro vas e tí tu los e não ape nas de pro vas.
Então, va mos aca bar tam bém com a ti tu la ção por que
ela tam bém é um pri vi lé gio, um di fe ren ci al na hora do
con cur so pú bli co. Nos mol des de hoje, o con cur so pú -
bli co não é tão iso nô mi co, não é tão igual como se
pre ten de di zer que é, por que ga ran te o pri vi lé gio para
quem tem tí tu los, di an te da que les que não ti ve ram a
opor tu ni da de de es tu dar e con se guir um tí tu lo, mu i tas 
ve zes por pro ble ma do aces so a uma edu ca ção de
boa qua li da de e não por fal ta de von ta de do can di da to 
de ter con quis ta do o tí tu lo. Eu mes mo gos ta ria de ter
um tí tu lo de dou tor, mas não foi pos sí vel. Fiz so men te
o cur so de me di ci na e não pu der fa zer mes tra do ou
dou to ra do na épo ca.

Sr. Pre si den te, da mes ma ma ne i ra que se quer
in ter pre tar como pri vi lé gio a ex pe riên cia no ser vi ço
pú bli co, tem-se que in ter pre tar e en ten der o tí tu lo
tam bém como con cur so pú bli co. O que que re mos fa -
zer é tor nar igual a ex pe riên cia ao tí tu lo. Está aí o
Lula. Que tí tu los têm o Lula? É cer to que se tra ta de
um ou tro pro ces so, o ele i to ral, mas mu i tas ve zes se
ten tou di zer que o Lula não tem ex pe riên cia para go -
ver nar o País; o Lula não é dou tor. Então, como é que
pode go ver nar o Bra sil? Mas o Lula tem a ex pe riên cia
que trou xe do ber ço, a que ele le vou de Per nam bu co
para São Pa u lo, com a sua fa mí lia, e a ex pe riên cia de
con vi vên cia no sin di ca to e, de po is, na po lí ti ca, no par -
ti do po lí ti co apri mo ran do-se. Hoje, sem dú vi da al gu -
ma, o Lula tem per fil de um dos ma i o res es ta dis tas do
mun do, não ape nas do Bra sil. O per fil de Luiz Iná cio
Lula da Sil va se equi va le ao dos ma i o res es ta dis tas
do mun do. E onde ele ad qui riu esse per fil? No
dia-a-dia, em sua ex pe riên cia de vida. É isso que de -
se ja mos para o ser vi dor pú bli co. Não tive a opor tu ni -
da de de fa zer dou to ra do nem mes tra do. Tudo bem.
Na área de pes qui sa não pos so ser equi pa ra do a um

dou tor, mas na área prá ti ca da Me di ci na, sei tan to
quan to quem tem mes tra do ou dou to ra do, pela ex pe -
riên cia de dez, quin ze anos. É o que pre ten de mos ga -
ran tir: que a ex pe riên cia tam bém pos sa ser va lo ri za -
da. E de pen de do ges tor pú bli co. Se não qui ser as se -
gu rar di fe ren ci a ção ne nhu ma, não ga ran te va lo ri za -
ção por meio da ex pe riên cia.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Se bas tião
Ro cha?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Pois
não, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, te rei imen so pra zer, em ha ven do
opor tu ni da de, de con ce der no va men te o apar te a V.
Exª, mas es ta mos em pro ces so de en ca mi nha men to
de vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – De
dis cus são, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não.
Esta mos en ca mi nhan do a vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Pedi
a pa la vra para dis cu tir; o Se na dor José Fo ga ça tam -
bém.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – S. Exª fa -
la rá. Mas já ha via en cer ra do a dis cus são.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Tudo
bem, Sr. Pre si den te. Foi um mal-en ten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não. O
im por tan te é que V. Exª ex po nha seu pon to de vis ta.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Con -
cluo, Sr. Pre si den te, pe din do o voto fa vo rá vel à Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, ga ran tin do, no prin -
cí pio da jus ti ça, a quem tem ex pe riên cia a mes ma
pos si bi li da de de quem tem um tí tu lo. É ape nas isso o
que bus ca a emen da cons ti tu ci o nal.

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

cer ra da a dis cus são. Com a pa la vra, para en ca mi nhar a
vo ta ção, o Se na dor Ge ral do Melo. Logo a se guir, fa la rá
o ilus tre Re la tor da ma té ria, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, se V. Exª me per mi te, eu gos ta ria de
ou vir a opi nião aba li za da do Re la tor, um ho mem da
en ver ga du ra do Se na dor José Fo ga ça, mes mo que
eu ti ves se que fa lar em se gui da, so men te no en ca mi -
nha men to. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Melo, como Lí der, V. Exª terá opor tu ni da de
in clu si ve de ori en tar a sua Ban ca da.
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O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Por tan to, aguar da rei a ma ni fes ta ção do Se na dor
José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Re la tor, Se na dor José Fo ga ça.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet)  – Se na dor
José Edu ar do Du tra, o Se na dor José Fo ga ça pe diu
para ser o úl ti mo ora dor. Então, per gun ta rei a S. Exª
se de se ja ce der o lu gar, para ser o úl ti mo, ou se de se -
ja fa lar. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, não há ne nhum pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª é
Re la tor e fala na hora que quer.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, não é uma es tra té gia de vo ta ção, de for -
ma ne nhu ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª de -
se ja fa lar ago ra?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Pos -
so fa lar ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então, V.
Exª tem a pa la vra.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Como
Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
há um par ti pris de mi nha par te. Tra ta-se de uma
emen da cons ti tu ci o nal, de au to ria do Se na dor Se bas -
tião Ro cha, que veio com ou tro tex to. Infe liz men te, o
meu pa re cer e o re la tó rio não es tão en tre os Avul sos,
de modo que fa la rei meio de me mó ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor,
a Mesa en vi a rá a V. Exª o pro ces sa do, caso que i ra fa -
zer uso dele, pe din do es cu sas por não cons tar em
sua mesa o ma te ri al que de ve ria cons tar.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mu i -
to obri ga do. V. Exª dá uma gran de con tri bu i ção.

O Se na dor Se bas tião Ro cha apre sen tou uma
emen da cons ti tu ci o nal, cre io que pen san do na in jus ti -
ça que se faz a ser vi do res pú bli cos com lon ga ex pe -
riên cia, com a qua li fi ca ção que re sul ta do con ta to diá -
rio e per ma nen te com pro ble mas do se tor pú bli co,
ten do vi vên cia de uma área es pe cí fi ca da ati vi da de
fun ci o nal, pois es tão com ple ta men te des po ja dos,
des pro vi dos de van ta gem des se ser vi ço pres ta do no
mo men to em que pres tam um con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los. Por que as pes so as que te nham sa í do 
de uma uni ver si da de e fe i to al guns cur sos de qua li fi -
ca ção em ní vel su pe ri or, de gra du a ção e pós-gra du a -
ção, mes tra do, dou to ra do, PHD, seja o que for, evi -
den te men te, ga nham tam bém o di re i to de in gres sar
na car re i ra ou de ocu par o car go e a fun ção pú bli ca
que es co lhe ram, me di an te con cur so pú bli co. A ques -

tão é que o con cur so pú bli co é im pres cin dí vel e será
man ti do.

A per gun ta que fica é a se guin te: Uma ex pe riên -
cia de 10, 15, 20 anos numa de ter mi na da área, num
de ter mi na do se tor, não vale nada? Mas que es tí mu lo
tem o ser vi dor que tra ba lha se ele é como um pri si o -
ne i ro da fun ção que exer ce? Há uma es co ti lha em
cima de sua ca be ça que não lhe per mi te sair para
cima, só para ba i xo ou para os la dos. É evi den te que
se ria in jus to, tam bém, se esse ser vi dor fi zes se um
con cur so so men te no âm bi to da re par ti ção pú bli ca,
um con cur so fe cha do, só de pro ces so de de sen vol vi -
men to fun ci o nal, em que ele, ser vi dor, ti ves se como
con cor ren te seus pró pri os pa res. E o ci da dão em ge -
ral não ti ves se ne nhum di re i to, ne nhum aces so.

Por tan to, o que es ta mos fa zen do é me di ar e es -
ta be le cer uma cer ta mes cla en tre as duas van ta gens.
A pri me i ra, de man ter o con cur so pú bli co e aber to a
todo e qual quer ci da dão qua li fi ca do para tan to. O con -
cur so pú bli co está man ti do. E, em se gun do lu gar, fa -
zer com que, tam bém, a ex pe riên cia, a lon ga ati vi da -
de em uma de ter mi na da área, a qua li fi ca ção ob ti da
pelo con ta to diá rio, pela vi vên cia dos pro ble mas pos -
sam va ler para al gu ma co i sa.

Por exem plo, um con cur so para téc ni co em pre -
ser va ção flo res tal – não sei se é exa ta men te esse o
nome ofi ci al do car go –, um guar da flo res tal que te -
nha 10, 20, 30 anos, ao ten tar as cen der na car re i ra,
ele que tra ba lhou, mu i tas ve zes iso la do, lon ge, sem
ter aces so a cur sos que são da dos nas re giões ur ba -
nas, sem ter aces so à for ma ção, qua li fi ca ção e gra du -
a ção em ní ve is su pe ri o res, fica como uma es pé cie de
con de na do eter no a uma li mi ta ção fun ci o nal.

Com isso, abre-se essa pos si bi li da de, des de
que haja igual da de de con di ções em re la ção a qual -
quer ci da dão – a qual quer ci da dão por que em re la ção 
a ou tros ser vi do res de ou tras áre as ou a quem quer
que seja não ori gi ná rio do ser vi ço pú bli co. É o de sen -
vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te me di an te pro ces so se le ti vo,
des de que o aces so a car gos ou em pre gos de ní vel
re tri bu ti vo ou de hi e rar quia su pe ri or, se para su bir na
car re i ra, dê-se em igual da de de con di ções com pre -
ten den tes ori gi ná ri os de ou tras áre as ou não ori gi ná -
ri os do ser vi ço pú bli co.

Por tan to, ao se tra tar de de sen vol vi men to fun ci -
o nal, não pode va ler o ar gu men to de que um mo to ris -
ta pode se tor nar ad vo ga do, por que isso não é de sen -
vol vi men to fun ci o nal. O de sen vol vi men to fun ci o nal é
quan do um au xi li ar de en fer ma gem com 20 anos de
ex pe riên cia quer se tor nar en fer me i ro de ní vel su pe ri -
or. E essa sua ex pe riên cia não vale nada? Ele está
con de na do à es co ti lha do po rão do na vio? Não pode
as cen der? Não pode tra zer, como ele men to po si ti vo,
como ele men to de van ta gem na dis pu ta que ele terá,
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esse co nhe ci men to? Alguém dirá: “Mas o ci da dão
que não é ser vi dor pú bli co, que nun ca tra ba lhou nes -
sa ati vi da de, não tem essa van ta gem”. Cla ro que não
tem! É para isso que se está fa zen do esta pro pos ta,
por que quem tra ba lha, quem co nhe ce, quem tem ex -
pe riên cia, ob vi a men te, pre ci sa, em cer ta me di da – na 
me di da do bom sen so –, que seja re co nhe ci da, va lo ri -
za da e di men si o na da sua pres ta ção de ser vi ços ao
lon go do tem po.

Como se tra ta de uma emen da cons ti tu ci o nal,
está sen do mu da do o con ce i to. Obvi a men te que de -
pen de rá de le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal, de lei re gu -
la tó ria para es ta be le cer as re gras mais ex plí ci tas e
es pe cí fi cas do jogo. Por tan to, tem que ha ver tam bém
uma lei or di ná ria ou com ple men tar para es ta be le cer a 
for ma e as con di ções. Não po de rá al guém que fez
con cur so para por te i ro do Tri bu nal de Jus ti ça va ler-se
des sa ex pe riên cia para ser juiz de Di re i to. Isso não é
de sen vol vi men to fun ci o nal, não é as cen são nem
aper fe i ço a men to qua li fi ca ti vo do ser vi dor, mas ten ta -
ti va de usur pa ção.

No en tan to, há car re i ras, si tu a ções e ati vi da des
do se tor pú bli co em que as di ver sas ins tân ci as de ex -
pe riên ci as es tão ob tu sa men te di vi di das de ma ne i ra
in co mu ni cá vel en tre os car gos. Quem é téc ni co de ní -
vel se cun dá rio não pode, ja ma is, che gar ao car go de
ní vel su pe ri or, mes mo que te nha es tu da do, que te nha 
fe i to cur sos para se aper fe i ço ar. Ou en tão, em fun ção
mu i tas ve zes da ne ces si da de de tra ba lhar, de de di -
car-se àque la ca u sa, de de di car-se àque le ser vi ço,
pres tar exa ta men te ser vi ço na que la área, gran je ar
gran de co nhe ci men to e ex pe riên cia, por isso, tal vez,
ele não te nha po di do fa zer os cur sos de gra du a ção,
pós-gra du a ção, mes tra do, dou to ra do, en fim, cur sos
que le vam os de fora a ter van ta gens.

Por tan to não es ta mos eli mi nan do o prin cí pio
cons ti tu ci o nal da igual da de en tre a ci da da nia. Esta é
a ques tão fun da men tal: a ci da da nia tem seus di re i tos
pre ser va dos. Ne nhum ci da dão bra si le i ro po de rá ser
ex clu í do de um con cur so pú bli co des sa na tu re za. To -
dos po de rão par ti ci par.

Esta mos fa lan do de quem tem ex pe riên cia, de
quem tra ba lhou no de sen vol vi men to fun ci o nal, por -
tan to, o car go tem que ter afi ni da de, tem que ser base
de for ma ção e de qua li fi ca ção para a pre ten são dele.
Não pode ha ver uma des co ne xão to tal en tre as ati vi -
da des, se não não é de sen vol vi men to fun ci o nal, mas
isso a lei terá que di zer de po is.

Alguns po dem di zer que não sa bem como será
a lei. Bem, na ver da de, não há como se fa zer uma lei e 
de po is al te rar a Cons ti tu i ção. Só exis te um ca mi nho:
pri me i ro, muda-se o con ce i to, a nor ma cons ti tu ci o nal
e, de po is, se faz a lei. Assim como a Casa Le gis la ti va
que in te gra mos hoje sabe fa zer isso, a pró xi ma tam -

bém o sa be rá e, por cer to, o sa be rá mu i to me lhor, por -
que não terá en tre os seus in te gran tes este Se na dor.

Não te nho dú vi da al gu ma de que isso é jus to,
equâ ni me e que pre ser va, ab so lu ta men te, o prin cí pio
da igual da de de di re i tos da Cons ti tu i ção, mas ten ta
su pe rar, de uma vez por to das, a enor me in jus ti ça de
que a ex pe riên cia de um ser vi dor em de ter mi na da
área, fun ção ou ati vi da de, não va lha nada, como hoje, 
de fato, não vale, trans for man do-se em ver da de i ra
con de na ção eter na. Um au xi li ar de en fer ma gem não
pode se trans for mar em en fer me i ro, a não ser que ve -
nha a fa zer o que os ou tros po dem fa zer: ob ter tí tu los,
às ve zes, até no ex te ri or. Um ci da dão que tra ba lha,
que fun ci o na e que tem ati vi da de, sabe mu i to bem
que sua ex pe riên cia de ve rá va ler algo. Evi den te men -
te, não será isso que vai lhe de ter mi nar ser o ven ce -
dor do con cur so – ob vi a men te que não. Se ele tem ex -
pe riên cia, mas man te ve-se um ig no ran te e não con -
se gue om bre ar-se com os ou tros em ques tão de pro -
vas e tí tu los, ele não pode ob ter o car go. Ele só po de -
rá obtê-lo, no caso de om bre ar-se com os ou tros, na
ques tão do co nhe ci men to e dos tí tu los. Por tan to, está
as se gu ra da igual da de de con di ções em re la ção aos
de ma is. 

Quem não olhar para isso não es ta rá olhan do
para a es sên cia des sa mu dan ça.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

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

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, bem que va leu a pena es pe rar o pro -
nun ci a men to do Se na dor José Fo ga ça. O que foi dito
aqui é que essa é uma ini ci a ti va que, pura e sim ples -
men te, vi o la va um prin cí pio que é, re al men te, uma
con quis ta da so ci e da de bra si le i ra: a exi gên cia do con -
cur so pú bli co.

Evi den te men te, se ria des ne ces sá rio di zer o
quan to so mos fa vo rá ve is ao con cur so pú bli co e de ve -
mos fa zer tudo pela sua pre ser va ção. Pre ci sa mos re -
co nhe cer que o con cur so pú bli co está lon ge de ser
um ins tru men to per fe i to. A meu ver, ele é mu i to im por -
tan te por duas ra zões: para as se gu rar ao ci da dão
igual da de de opor tu ni da des e tam bém para ofe re cer
ao ser vi ço pú bli co ma i or pos si bi li da de de fa zer uma
se le ção dos me lho res para os seus qua dros, já que o
ser vi ço pú bli co não pode ter aque la fle xi bi li da de que
as ins ti tu i ções pri va das têm de es co lher uma pes soa,
por sa ber que ela é com pe ten te e pon to fi nal. Ela quer 
a mais com pe ten te, em bo ra a me nos ves ti da de tí tu -
los e de la u réis. No ser vi ço pú bli co, isso não é pos sí -
vel, e o con cur so é uma for ma de se le ção que, na re a -
li da de, se pa ra os me lho res dos pi o res. Qu an do se de -
fen de o con cur so pú bli co, ao mes mo tem po, de cer ta

21536 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002662    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



for ma de fen de-se que, sem re ti rar di re i tos de nin -
guém, tem o Po der Pú bli co o di re i to de es co lher en tre
igua is aque les que con si de ra me lho res. Na re a li da de
o con cur so é, em si, um ins tru men to uti li za do pelo
Esta do para es ta be le cer di fe ren ças en tre os ci da -
dãos, isto é, quem, em um con cur so de pro vas, faz a
me lhor será es co lhi do por que foi mais ca paz do que o 
que fez a pior pro va, mes mo sen do am bos ci da dãos
com os mes mos di re i tos.

O que es ta be le ceu di fe ren ças en tre eles? Foi
pre ci sa men te o con cur so. 

O con cur so é uma ma ne i ra per fe i ta de se es ta -
be le cer es sas di fe ren ças? Não. E por isso vejo na ini -
ci a ti va que es ta mos dis cu tin do uma ten ta ti va de re -
sol ver cer tas in con gruên ci as do pro ces so que to dos
que re mos de fen der, como cla ra men te dis se o nos so
Se na dor José Fo ga ça, Re la tor da ma té ria.

Nin guém está aqui de fen den do que um en ge -
nhe i ro faça um con cur so para ser ven te – e aí ele leva
van ta gem so bre to dos os ou tros ig no ran tes ou des -
pre pa ra dos que de se ja ri am ser ser ven tes – e, de po is
de no me a do, por ter al can ça do apro va ção no con cur -
so, ve nha exi gir a as cen são para uma ou tra car re i ra
ou fun ção.

Se ria es can da lo so que se per mi tis se que al -
guém fi zes se con cur so para ser ven te e ar ras tas se do
bol so um tí tu lo de ba cha rel ou en ge nhe i ro e exi gis se
o seu en qua dra men to como ad vo ga do ou en ge nhe i -
ro, fun ção para a qual não fez o con cur so.

Mas a ex pres são usa da aqui é “de sen vol vi men -
to fun ci o nal”. Eu acre di to que o man da men to que se
quer in se rir na Cons ti tu i ção é a ad mis si bi li da de de as -
cen são den tro da fun ção. E vai ca ber ao le gis la dor in -
fra cons ti tu ci o nal de fi nir, ao re gu la men tar na le gis la -
ção pró pria aqui lo que se está in tro du zin do na Cons ti -
tu i ção, li mi tes e pro ce di men tos que im pe çam a vi o la -
ção que to dos te me mos.

Não pode ser a ale ga ção de que al guém te nha
10 anos de ser vi ço re a li zan do tra ba lhos de ser ven te
que o ha bi li te a ser con sul tor le gis la ti vo no Se na do
Fe de ral. O mí ni mo de bom-sen so, que te nho cer te za,
ha ve rá no Con gres so Na ci o nal, exi gi rá que no mo -
men to opor tu no, ao se re gu la men tar esse dis po si ti vo, 
se jam es ta be le ci dos li mi tes cla ros.

Não es que ça mos, Srªs e Srs. Se na do res, que
nós es ta mos tam bém in tro du zin do no Bra sil de ter mi -
na das de for ma ções que são ca ri ca tu ra is. Ta ma nho é
o nos so apre ço aos pa péis, aos tí tu los, aos ca rim bos,
aos re gis tros, às fir mas re co nhe ci das que hoje, por
exem plo, nin guém vai po der ser pro fes sor ti tu lar de
em uma uni ver si da de se não ti ver mes tra do ou dou to -
ra do. Eu fico pen san do se, de re pen te, Sr. Pre si den te,
hou ves se um mi la gre e Cló vis Be vi lác qua res sus ci -
tas se, ou Osval do Cruz, ou Rui Bar bo sa, ou Se a bra
Fa gun des, ou Pon tes de Mi ran da. Ne nhum de les,

ape sar de te rem sido for ma do res do co nhe ci men to
ju rí di co no Bra sil, ou de se rem lu mi na res da me di ci na
no Bra sil, po de ria ser pro fes sor em uma uni ver si da de
bra si le i ra, tem o mes tra do.

Então, es ta mos che gan do a um pon to em que é
pre ci so re ti rar pru ri dos ex ces si vos que, al gu mas ve -
zes, leva o ser vi ço pú bli co a fa zer con cur sos lin dos,
per fe i tos, ina ta cá ve is e, no fim, fica com os me nos
bons, por que os me nos bons ti nham os me lho res tí tu -
los. O que se está fa zen do aqui é ape nas ad mi tir que,
den tro da fun ção, o tem po de ser vi ço seja con si de ra -
do um tí tu lo. Nada mais do que isso! Por isso que, em -
bo ra sem con si de rar que isso seja ques tão fe cha da
no Par ti do, eu vo ta rei a fa vor do pro je to e re co men da -
rei ao meu Par ti do que vote a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, aqui,
não vo ta re mos as in ten ções nem as in ter ven ções do
Ple ná rio. Vo ta re mos um tex to pro pos to para fa zer par -
te da nos sa Cons ti tu i ção.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, vo tei a fa vor do tex to do Se na dor José Fo ga ça,
por en ten der, na que la oca sião, que esta era uma das
emen das cons ti tu ci o na is que mo di fi cam a Cons ti tu i -
ção, mas que, na ver da de, de i xam tudo como está.
Assim, aca ba mos vo tan do a fa vor des sas ma té ri as
em fun ção do au tor. Entre tan to, ana li san do-a com
mais cu i da do, vi que não era bem as sim. Esta não é
uma emen da cons ti tu ci o nal que sim ples men te pri vi le -
gia uma boa in ten ção. 

Com todo res pe i to ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha, a com pa ra ção que S. Exª fez em re la ção ao pro -
ces so ele i to ral é ab so lu ta men te des ca bi da em re la -
ção ao que es ta mos dis cu tin do aqui.

Hoje, um au xi li ar de en fer ma gem pode trans for -
mar-se em en fer me i ro, des de que faça o con cur so
para o car go de en fer me i ro. 

O que es ta mos vo tan do aqui? Um tex to que
abre uma ex ce ção para o con cur so pú bli co. Não en -
tra rei no mé ri to da dis cus são so bre se as for mas
como são fe i tos os con cur sos hoje são as me lho res,
pois essa é uma ou tra dis cus são. Aqui, há, sim, uma
ex ce ção em re la ção ao con cur so pú bli co. O que é
mais gra ve é que foi dito que a lei re gu la men ta rá esse
novo con ce i to de de sen vol vi men to fun ci o nal. Entre -
tan to, o tex to, em ne nhum mo men to, fala isso. “A in -
ves ti du ra em car go ou em pre go pú bli co de pen de de
apro va ção pré via em con cur so pú bli co de pro vas ou
de pro vas e tí tu los, de acor do com a na tu re za e a com -
ple xi da de do car go ou em pre go na for ma pre vis ta em
lei.” Ou seja, a lei a que se re fe re aqui é con cur so pú bli -
co de pro vas ou de pro vas e tí tu los. Qu an do vem a ex -
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ce ção, não se faz men ção a lei, Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, Sr. Re la tor. A ex ce ção é “de sen vol vi -
men to fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em -
pre go per ma nen te me di an te pro ces so se le ti vo”. 

Na ver da de, a in ter pre ta ção que se pode dar a
essa “igual da de de con di ções” é sim ples men te per -
mi tir que uma pes soa de fora do ser vi ço pú bli co ve -
nha a con cor rer a essa vaga pre vis ta no de sen vol vi -
men to fun ci o nal. E nada mais, por que, já que não há
lei, o ór gão es ta be le ce rá as re gras des se de sen vol vi -
men to fun ci o nal, o que, na prá ti ca, po de rá es ta be le -
cer essa re ser va de mer ca do para aque les que já são
fun ci o ná ri os des sa ins ti tu i ção ou des se ór gão.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, com todo 
res pe i to às boas in ten ções, com todo res pe i to aos
pro nun ci a men tos, o que está sen do pro pos to para ser 
vo ta do, in se ri do na Cons ti tu i ção, não é o que foi dito
aqui como sen do a pos si bi li da de de um re co nhe ci -
men to do tra ba lho dos ser vi do res pú bli cos. Está-se
abrin do uma bre cha pe ri go sís si ma, para, na ver da de, 
vol tar mos à si tu a ção de “con cur sos” ape nas para
aque les que já es tão no ser vi ço pú bli co.

Por tan to, a nos sa po si ção é con trá ria, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cre io
que não ha ve rá nú me ro para a vo ta ção. Assim que os
Srs. Se na do res ter mi na rem, vou con si de rar en cer ra -
da a vo ta ção.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Pela or dem.) – Ape nas de se jo dar uma in for ma ção à
Casa para re fres car a me mó ria de to dos. Esta ma té ria 
está sen do vo ta da em se gun do tur no. Foi vo ta da pela
pri me i ra vez no dia 10 de abril de 2002. Na oca sião,
es ta vam pre sen tes 62 Srs. Se na do res. A apro va ção
foi por una ni mi da de, sem ao me nos uma abs ten ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem.) – Gos ta ria de so li ci tar o en cer ra men to da vo -
ta ção, para que a ma té ria cons tas se da pa u ta da pró -
xi ma se ma na, já que não con ta mos com a pre sen ça
de 49 Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou de -
cla rar en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção)
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro -
ces so de vo ta ção está en cer ra do, por que não há
quo rum. No re sul ta do, está apu ra do: 48 Srs. Se na do -
res vo ta ram. 

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia do pró xi mo 
dia 20, quar ta-fe i ra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a 
pa la vra, pela or dem, ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, não cri a rei con fu são, por que não pre ten do
sim ples men te ver re je i ta da uma emen da por ser essa 
a mi nha po si ção. Mas esse fato nun ca acon te ceu. No
pa i nel, ha via quo rum de pre sen ça. Não so li ci ta mos
que a vo ta ção fos se ini ci a da, pois ain da es tá va mos
em pro ces so de en ca mi nha men to de vo ta ção. Esta
si tu a ção pode ge rar pro ble mas fu tu ra men te. 

Qu an do fi ze mos acor do com o au tor da pro po si -
ção, que te mia que sua emen da fos se re je i ta da – já
que afir má va mos po si ção con trá ria e o quo rum es ta -
va ba i xo –, pro pu se mos, en tão, que a vo ta ção fos se
adi a da e apre sen ta mos re que ri men to. Em meio à dis -
cus são do re que ri men to, op tou-se pela vo ta ção e re -
je i tou-se o re que ri men to. 

No caso de hoje, to da via, abriu-se a vo ta ção. Os 
Srs. Se na do res es ta vam che gan do para vo tar e o pro -
ces so foi in ter rom pi do, por que, se não, o quo rum ca i -
ria, uma vez que só al can ça ria 48.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Exce lên -
cia, não in ter rom pi o pro ces so de vo ta ção; en cer rei-o,
e o fiz na me lhor das in ten ções. Acom pa nhei aten ta -
men te o de ba te, não deu nú me ro, en tão en cer rei o
pro ces so de vo ta ção. Foi isso o que acon te ceu.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, a im pres são que te nho
é a de que o Ple ná rio es ta va do mi na do por um sen ti -
men to de can sa ço, e tal vez a Mesa tam bém. Está va -
mos aqui con ver san do, nós, os com pa dres Fran ce li no 
Pe re i ra e José Alen car, e de um mo men to para ou tro,
cor tou-se a vo ta ção, quan do es tá va mos es pe ran do
para vo tar. De ma ne i ra que, a meu ver, acon te ceu al -

gu ma co i sa, e eu gos ta ria que a Mesa ex pli cas se
isso.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, fa le mos a ver da de: aqui te mos
que jo gar aber to. V. Exª com pre en de mi nha boa in ten -
ção. O que acon te ce é o se guin te: de vez em quan do,
não se abriu ain da para dis cus são, e to dos fi cam dis -
cu tin do. No caso, es ta va o pro ces so de vo ta ção aber -
to, e to dos vo ta vam. Essa é que é a ver da de; o que
hou ve foi isso. O pa i nel re gis tra até o ho rá rio: por mu i -
to tem po os Se na do res fi ca ram vo tan do; foi isso o que 
acon te ceu. Não há ne nhu ma má-fé da Mesa nem de
nin guém. Cla ro que a ma té ria co me çou a se tor nar
con tro ver ti da, e to dos a dis cu ti am. 

O pro ce di men to que ado ta rei de ou tra vez é não 
per mi tir pres sa na hora da vo ta ção. Enquan to a Mesa
não de cla rar aber ta a vo ta ção, não per mi ti re mos que
se vote. Assim fi ca rá me lhor.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, em mo men to al gum, in si nu ei
que ti ves se ha vi do má-fé por par te da Mesa, mas o
pro ces so foi meio inu si ta do, o que aca bou pro vo can -
do esta si tu a ção de ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mas sem
pre ju í zo de nin guém, de qual quer for ma.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Cla ro.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – V. Exª me
per mi te usar da pa la vra pela or dem?

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

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de se jo jus ti -
fi car que re al men te es pe ra va que a ma té ria ain da es -
ti ves se em dis cus são ou pelo me nos em en ca mi nha -
men to de vo ta ção, por que con fes so que não ouvi o
en cer ra men to des ta ma té ria. 

Com a che ga da do meu com pa dre, o emi nen te
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, apro ve i tei para tro car
idéi as com S. Exª. E não ouvi, sin ce ra men te, que ha -
via sido en cer ra da a vo ta ção des ta ma té ria, que cer -
ta men te não te ria de i xa do de vo tar. Faço ape nas este
re gis tro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re -
gis tra a po si ção de V. Ex.ª e tam bém re gis tra a po si -
ção dos emi nen tes Se na do res Fran ce li no Pe re i ra e
Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção
ao art. 217 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve -
dar a re con du ção dos di ri gen tes de en ti da -
des de ad mi nis tra ção do des por to por mais
de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel, 
com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre -
sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e
Bel lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia seis, quan do teve 
sua apre ci a ção trans fe ri da para esta data.

Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são.

Dis cus são, em con jun to, das pro pos tas e das
emen das, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)

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

Escla re ço que há um re que ri men to, nos ter mos
do art. 279, III, do Re gi men to Inter no, re que ren do o
adi a men to da vo ta ção des ta pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção para o dia 20 de no vem bro do cor ren te
ano.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 536, DE 2002

Nos ter mos do art. 279, in ci so III do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 42, de 2002 a fim de
ser fe i ta na ses são de 20-11-02.

Sala das Ses sões, 13 de no vem bro de 2002. –
Ge ral do Althoff.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A dis cus são da ma té ria fica adi a da, para o pró -

xi mo dia 20, quar ta-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Fer nan do Ri be i ro, que cria com pen -
sa ção fi nan ce i ra, com par te da re ce i ta do
im pos to de im por ta ção, às uni da des da Fe -
de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na
sua ba lan ça com o ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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 Anto nio Car los Ju ni or,
fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 4-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, e abs ten ção do
Se na dor Ri car do San tos.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são, em con jun to, a pro pos ta e as

emen das, em pri me i ro 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 cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 

ses são de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da 
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 140, de 2002 (nº
1.212/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
a Voz do Povo de Deus 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 pi ra ca, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 648, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ger son Ca ma ta.

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

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 140, DE 2002

(Nº 1.212/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção A Voz do Povo A Voz de Deus 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 pi ra ca, Esta do de
Ala go as.

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

ta ria nº 546, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Voz do Povo A Voz de Deus a exe cu tar
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ara pi ra ca,
Esta do de Ala go as.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 147, de 2002 (nº
1.224/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que au to ri za a Co mu ni da de
Uni da de Ja cu a can ga a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Angra
dos Reis, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 649, 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, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer se na dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2002

(Nº 1.224/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Co mu ni -
da de Uni da de Ja cu a can ga a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Angra dos Reis, Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

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

ta ria nº 628, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Co mu ni da de Uni da de Ja cu a can ga a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Angra dos Reis,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 148, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 148, de 2002 (nº
1.226/2001, 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
Ami gos Mo ra do res de Man da gua ri a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Man da gua ri, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 650, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

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

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 148, DE 2002

(Nº 1.226/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a as so ci a -
ção de Ami gos Mo ra do res de Man da gua -
ri a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -

No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21541

    667NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



mu ni tá ria na ci da de de Man da gua ri, Esta -
do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 626, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res de Man da gua ri a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Man da gua ri, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 153, DE 2002

(Nº 1.257/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Au ri lân dia a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Au ri lân dia, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 744, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Au ri lân dia a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Au ri lân dia,
Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 do Se na do Fe de ral, ten do

Pa re ce res sob nºs 974 e 975, de 2002, 
das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
Re la tor ad doc: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo -
rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que
apre sen ta; e

– da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se -
na dor Car los Wil son, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 3-CDir, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, pe ran -
te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 537, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, do art. 10 do Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2001.

Sala das Ses sões, 13 de no vem bro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 538, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, do dis po si ti vo cons tan te da Emen da nº 3-CDIR,
apre sen ta da ao Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2001:
“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.”

Sala das Ses sões, 13 de no vem bro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – São dois os
re que ri men tos de des ta que. Va mos vo tar um por vez.

Em vo ta ção o re que ri men to de des ta que para
vo ta ção em se pa ra do do art. 10 do Pro je to de Re so lu -
ção nº 6. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos

ao se gun do re que ri men to.
Vo ta ção do re que ri men to de des ta que para vo -

ta ção em se pa ra do do dis po si ti vo cons tan te da
Emen da nº 3-CDIR ao Pro je to de Re so lu ção nº 6, de
2001. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
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Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os dis po -

si ti vos des ta ca dos se rão vo ta dos opor tu na men te.
Em vo ta ção o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -

je to, sem pre ju í zo das emen das, que i ram per ma ne cer 
sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção,

em se pa ra do, do art. 10, des ta ca do, do Pro je to de Re -
so lu ção nº 6, de 2001.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a re je i -
ção do ar ti go des ta ca do im pli ca a sua su pres são do
tex to fi nal do pro je to.

Com a pa la vra o Sr. Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a re je i ção do art. 10, do Pro -
je to de Re so lu ção nº 6, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro o en ca -
mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

(Pa u sa.)
Re je i ta do.
O art. 10. será su pri mi do do tex to fi nal do pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ção,

em glo bo, das Emen das nºs 1 e 2, da CCJ, e nº 3, da
Co mis são Di re to ra, res sal va do o des ta que. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va das.
Em vo ta ção o dis po si ti vo cons tan te da Emen da

nº 3, da Co mis são Di re to ra, des ta ca do:
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
1977, e o art. 30 da Re so lu ção nº 9 de 1997.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)

– Sr. Pre si den te, en ca mi nho, so li ci tan do que seja re -
je i ta do o dis po si ti vo des ta ca do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro o en ca -
mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o re je i tam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do o dis po si ti vo des ta ca do.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a re je i -

ção do dis po si ti vo des ta ca do im pli ca a sua su pres são 
do tex to fi nal do pro je to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção
fi nal.

São as se guin tes as emen das apro va -
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 dsi po si ções es pe ci a is, ge ra is e tran si tó -
ri as, do Re gi men to Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral
(Re so lu ção nº 58, de 1972).

EMENDA Nº 3-CDIR

Dê-se aos arts. 8º e 10º 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 se 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.

É o se guin te o art. 10, re je i ta do:

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), e os arts. 169 a 172
da Re so lu ção nº 9, de 29 de ja ne i ro de 1997.

É o se guin te o dis po si ti vo re je i ta do,
cons tan te da Emen da nº 3-CDIR:
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EMENDA Nº 3-CDIR

....................................................................................
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 da 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.

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

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de Re so lu -
ção nº 6, de 2001, que, nos ter mos do art. 320 do Re -
gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio,
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.075, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 6, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 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, con so li dan do os des -
ta ques e as emen das apro va das pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto -
nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 1.075, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇAO Nº  , DE 2002

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.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na -

do Fe de ral, na re da ção que lhe foi dada pela Re so lu -
ção nº 9, de 1997, do Se na do Fe de ral, con so li da do
pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 9, de 2000, no que

se re fe re à Sub se cre ta ria de Arqui vo, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Ane xo I
Re gu la men to Orgâ ni co do Se na do Fe -

de ral
.......”
“Art. 178. À Sub se cre ta ria de Arqui vo

com pe te pla ne jar, co or de nar, su per vi si o nar,
con tro lar e ori en tar as ati vi da des de pro du -
ção, tra mi ta ção, uso, ava li a ção e ar qui va -
men to dos do cu men tos, nas fa ses cor ren te
e in ter me diá ria, do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal, bem como re co lher os
do cu men tos de fase per ma nen te; dar aces -
so, pre ser var e di vul gar o acer vo ar qui vís ti -
co cus to di a do.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se -
cre ta ria de Arqui vo:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Arqui vo Per ma nen te;
III – Ser vi ço de Pes qui sa e Aces so à

Infor ma ção;
IV – Ser vi ço de Pre ser va ção, Con ser -

va ção e Res ta u ra ção;
V – Ser vi ço de Arqui vo Le gis la ti vo;
VI – Ser vi ço de Arqui vo Admi nis tra ti vo;
VII – Ser vi ço de Arqui vo Impres so.”

(NR)
“Art. 179. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi -

den ci ar o ex pe di en te, as au diên ci as e a re -
pre sen ta ção de seu ti tu lar; au xi li ar e as ses -
so rar o seu ti tu lar no de sem pe nho de suas
ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas de su por te
ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do
Órgão.” (NR)

“Art. 180. Ao Arqui vo Per ma nen te com -
pe te re co lher, ar ran jar, des cre ver, con ser var 
e cus to di ar os do cu men tos de va lor per ma -
nen te; ori en tar con sul tas e pes qui sas aos
do cu men tos per ma nen tes, no re cin to do
Arqui vo; pre pa rar e for ne cer cer ti dões e có -
pi as dos do cu men tos cons tan tes em seu
acer vo; ela bo rar ins tru men tos de pes qui sa;
e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.” (NR)

“Art. 180-A. Ao Ser vi ço de Pes qui sa e
Aces so à Infor ma ção com pe te di vul gar o
acer vo ar qui vís ti co cus to di a do; co or de nar e
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ori en tar a con sul ta aos ins tru men tos de pes -
qui sas dis po ní ve is; pre pa rar os tex tos das
pu bli ca ções da Sub se cre ta ria a se rem edi ta -
das; or ga ni zar e man ter os da dos bi o grá fi -
cos dos se na do res bra si le i ros; ali men tar o
ban co de da dos “Bi o gra fia dos Se na do res –
BSEN”; ela bo rar e edi tar pu bli ca ções que di -
gam res pe i to às bi o gra fi as dos se na do res,
qua is quer que se jam os su por tes, com vis -
tas à di fu são dos da dos; pres tar in for ma -
ções, aten der a con sul tas; man ter in ter câm -
bio com ar qui vos e cen tros de do cu men ta -
ção na ci o na is e es tran ge i ros; e exe cu tar ou -
tras ta re fas cor re la tas.

Art. 180-B. Ao Ser vi ço de Pre ser va ção, 
Con ser va ção e Res ta u ra ção com pe te pla -
ne jar, su per vi si o nar e co or de nar as ati vi da -
des de pre ser va ção, con ser va ção e res ta u -
ra ção dos do cu men tos per ten cen tes ao
acer vo da Sub se cre ta ria; guar dar e pre ser -
var ma tri zes de mi cro fil mes de se gu ran ça;
pro vi den ci ar a re pro du ção de mi cro fil mes,
quan do so li ci ta do; es ta be le cer nor mas e cri -
té ri os para uti li za ção de ou tras tec no lo gi as
apli ca das a do cu men tos de ar qui vo, no âm -
bi to do   Se na do Fe de ral; pres tar ori en ta ção
quan to às con di ções ide a is tan to am bi en ta is 
quan to de se gu ran ça para guar da do acer -
vo; de sen vol ver pes qui sas para con fec ção
de pa péis es pe ci a is apli ca dos à con ser va -
ção de do cu men tos; iden ti fi car o es ta do de
con ser va ção dos do cu men tos, com vis tas
ao es ta be le ci men to de ro ti nas, mé to dos e
pri o ri da des de con ser va ção; re a li zar o con -
tro le de in fes ta ções de in se tos e mi cro or ga -
nis mos, e de sen vol ver pes qui sas nas áre as
de en to mo lo gia e mi cro bi o lo gia; pro vi den ci ar 
a en ca der na ção de do cu men tos sob sua
guar da; pro vi den ci ar a res ta u ra ção do acer -
vo; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.”

“Art. 181. Ao Ser vi ço de Arqui vo Le gis -
la ti vo com pe te re ce ber, ava li ar, clas si fi car,
guar dar e tor nar aces sí ve is os do cu men tos
da fase in ter me diá ria trans fe ri dos dos ar qui -
vos se to ri a is; pres tar in for ma ções, aten der a 
con sul tas e pro ce der a em prés ti mos de do -
cu men tos; apli car, pe ri o di ca men te, a Ta be la
de Tem po ra li da de de Do cu men tos de Arqui -

vo do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci -
o nal nos do cu men tos man ti dos sob sua
guar da, pro mo ven do sua trans fe rên cia ao
Ser vi ço de Arqui vo Per ma nen te ou sua eli -
mi na ção; pres tar ori en ta ção téc ni ca so bre
as sun tos ar qui vís ti cos do Se na do Fe de ral; e 
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas”(NR) .........

“Art. 181-A. Ao Ser vi ço de Arqui vo
Admi nis tra ti vo com pe te re ce ber, ava li ar, clas -
si fi car, guar dar e to mar aces sí ve is os do cu -
men tos da fase in ter me diá ria, in clu si ve es pe -
ci a is e es pe ci a li za dos, trans fe ri dos dos ar qui -
vos se to ri a is; pres tar in for ma ções, aten der a
con sul tas e pro ce der a em prés ti mos de do cu -
men tos; apli car, pe ri o di ca men te, a Ta be la de
Tem po ra li da de de Do cu men tos de Arqui vo do 
Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal nos 
do cu men tos man ti dos sob sua guar da, pro -
mo ven do sua trans fe rên cia ao Ser vi ço de
Arqui vo Per ma nen te ou sua eli mi na ção; pres -
tar ori en ta ção téc ni ca so bre as sun tos ar qui -
vís ti cos do Se na do Fe de ral; e exe cu tar ou tras
ta re fas cor re la tas.

..............................................................
Art. 181-B. Ao Ser vi ço de Arqui vo

Impres so com pe te re ce ber, ava li ar, clas si fi -
car, guar dar e to mar aces sí ve is as pu bli ca -
ções do Se na do Fe de ral; pres tar in for ma -
ções e aten der a con sul tas; apli car, pe ri o di -
ca men te, a Ta be la de Tem po ra li da de de Do -
cu men tos de Arqui vo do Se na do Fe de ral e
do Con gres so Na ci o nal nos do cu men tos
man ti dos sob sua guar da, pro mo ven do sua
trans fe rên cia ao Ser vi ço de Arqui vo Per ma -
nen te ou sua eli mi na ção; e exe cu tar ou tras
ta re fas cor re la tas.”

............................................................“

Art. 2º Para aten di men to do dis pos to no art. 1º
são trans for ma dos do Qu a dro de Pes so al do Se na -
do Fe de ral:

I – 15 (quin ze) car gos va gos de Ana lis ta Le -
gis la ti vo – Arca 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, Ní -
vel III, em car gos de Ana lis ta Le gis la ti vo – Arca de
Apo io Téc ni co Admi nis tra ti vo – Espe ci a li da de
Arqui vo lo gia, Ní vel III;
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II – 15 (quin ze) car gos va gos de Téc ni co Le gis -
la ti vo – Arca de Apo io Téc ni co Admi nis tra ti vo, Espe ci -
a li da de Admi nis tra ção, Ní vel II, em car gos de 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 Arqui vo lo gia.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos da Espe ci a li da de
Arqui vo lo gia re fe ri dos nos in ci sos I e II se rão 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 gão da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Art. 3º O Re gu la men to Admi nis tra ti vo do Se na -
do Fe de ral é acres ci do dos se guin tes ar ti gos:

“Ane xo II
Re gu la men to de Car gos e Fun ções do 

Se na do Fe de ral

..............................................................
Art. 81-A. 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 Arqui vo lo gia, in cum be ati vi da des de
ní vel su pe ri or re la ci o na das a pla ne ja men to.
su per vi são, ori en ta ção, acom pa nha men to e
exe cu ção es pe ci a li za da, em gra us de ma i or
ou me nor com ple xi da de, das ati vi da des ar -
qui vís ti cas das fun ções ad mi nis tra ti va e le -
gis la ti va, e exe cu ção de ou tras ati vi da des
cor re la tas.

..............................................................
Art. 104-A. 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 Arqui vo lo gia, in cum be ati vi da des
de ní vel mé dio re la ci o na das a exe cu ção
qua li fi ca da, su je i ta à su per vi são e ori en ta -
ção, das ati vi da des ar qui vís ti cas das fun -
ções ad mi nis tra ti va e le gis la ti va, e exe cu ção 
de ou tras ati vi da des cor re la tas.

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

Art. 4º É cri a da 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 in -
cum bi da 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, o qual deve con -
si de rar a na tu re za dos as sun tos re sul tan tes das ati -
vi da des meio e flui do Se na do Fe de ral; ela bo rar e
atu a li zar a Ta be la Bá si ca de Tem po ra li da de de Do -

cu men tos de Arqui vo com a fi na li da de de pro mo ver
a ava li a ção, se le ção e des ti na ção fi nal de do cu men -
tos do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal,
se gun do a ciên cia ar qui vís ti ca e de acor do com a le -
gis la ção em vi gor e re co men da ções do Con se lho
Na ci o nal de Arqui vos; pro vi den ci ar, para ser sub me -
ti da à Co mis são Di re to ra, a re la ção dos do cu men tos 
que de vam ser eli mi na dos; e exe cu tar ou tras ati vi da -
des cor re la tas.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, pre si di da pelo Di -
re tor da Sub se cre ta ria de Arqui vo, será in te gra da por
mais 6 (seis) ser vi do res do Se na do Fe de ral por ele
de sig na dos, para man da to de 2 (dois) anos.

Art. 5º 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, e que não de vam ser en ca mi -
nha dos à Câ ma ra dos De pu ta dos, se rão re co lhi dos a
Sub se cre ta ria de Arqui vo.

Pa rá gra fo úni co. Os do cu men tos a que se re fe re 
este ar ti go po de rão, con for me a es pé cie, ser res ti tu í -
dos a quem de di re i to, sob re ci bo e me di an te des pa -
cho do Di re tor da Sub se cre ta ria de Arqui vo.

Art. 6º 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 às
re par ti ções de ori gem, quan do pe las mes mas so li -
ci ta dos.

Art. 7º Inte gram 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 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 (Si arq-SF),
como par te do Sis te ma de Arqui vo do Po der Le gis la ti -
vo Fe de ral e do Sis te ma Na ci o nal de Arqui vos (Si nar), 
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.

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, do Se na do Fe de ral, 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, do Se na do Fe de ral.

Art. 9º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.
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1.1 – Ao Con sul tor Le gis la ti vo, Área de Con sul -
ta 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 ta 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, no .âm bi -
to 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 & 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 -
ta 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 -
ta 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, no âm bi to 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 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 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, em 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 al ida de Odon to lo gia, in -
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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.

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, Arca 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, Arca 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 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 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 opi 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 -
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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 -
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 das 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 la 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 ás 
per so na li da des bra si le i ras e es tran ge i ras, na área de
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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
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.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 09 , DE 2000.

A Co mis são Di re to ra do Se na do Fe de ral, no uso 
de suas atri bu i ções re gi men ta is e re gu la men ta res,

Resolve:
Art. 1º Fi cam des mem bra dos do Re gu la men to

Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral o Tí tu lo II e as dis -
po si ções do Tí tu lo V per ti nen tes à es tru tu ra or gâ ni ca,
que pas sam a de no mi nar-se Re gu la men to Orgâ ni co
do Se na do Fe de ral, com a re da ção con so li da da pelo
Ane xo I des te ato.

Art. 2º Fi cam des mem bra dos do Re gu la men to
Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral o Tí tu lo III e as dis -
po si ções do Tí tu lo V que re gu lam os Car gos e Fun -
ções, bem como as ta be las ane xas per ti nen tes à ma -
té ria, que pas sam a de no mi nar-se Re gu la men to de
Car gos e Fun ções do Se na do Fe de ral, com a re da -
ção con so li da da pelo Ane xo II des te ato.

Art. 3º Este ato en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, de ven do ser ob je to de pos te ri or ra ti fi ca -
ção pelo ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Se na do Fe de ral, 28 de ju nho de 2000.

Jus ti fi ca ção

Este ato pro ce de á con so li da ção no Re gu la -
men to Admi nis tra ti vo do Se na do Fe de ral de to das as
nor mas ad mi nis tra ti vas que o al te ra ram nos úl ti mos 4
anos, na par te que se re fe re á es tru tu ra or gâ ni ca e
aos car gos e fun ções exis ten tes, não ge ran do acrés -
ci mos fi nan ce i ros em re la ção à si tu a ção atu al.

Ou tros sim, o Re gu la men to Admi nis tra ti vo está
sen do des mem bra do em três: Re gu la men to Orgâ ni -
co, Re gu la men to de Car gos e Fun ções e Re gu la men -
to de Pes so al, que em con jun to cor res pon dem à to ta -
li da de do an ti go Re gu la men to Admi nis tra ti vo.

Nes sa opor tu ni da de ape nas es tão sen do apro -
va dos os re gu la men tos Orgâ ni co e de Car gos e Fun -
ções, es tan do o tra ba lho re la ti vo ao Re gu la men to de
Pes so al pen den te de con clu são, que de ve rá ser fu tu -
ra men te apre sen ta do.

Se na do Fe de ral, 28 de ju nho de 2000.

ANEXO I
Re gu la men to Orgâ ni co do Se na do Fe de ral

Art. 1º O Este Re gu la men to Orgâ ni co es ta be le -
ce a es tru tu ra e as com pe tên ci as dos ór gãos ad mi nis -
tra ti vos do Se na do Fe de ral. dis pon do so bre o res pec -
ti vo fun ci o na men to.

TÍTULO I
Da Estru tu ra e das Com pe tên ci as dos Órgãos

CAPÍTULO I
Da Estru tu ra Admi nis tra ti va

Art. 2º O Se na do Fe de ral tem a se guin te es tru -
tu ra bá si ca:

I – Co mis são Di re to ra:
II – Ga bi ne tes dos Se na do res e Li de ran ças:
III – Órgãos de Asses so ra men to Su pe ri or:
IV – Órgão Cen tral de Co or de na ção e Exe cu ção:
V – Órgãos Su per vi si o na dos.

CAPÍTULO II
Das Com pe tên ci as dos Órgãos e de suas Uni da -

des Inte gran tes

SEÇÃO I
Da Co mis são Di re to ra

Art. 3º À Co mis são Di re to ra. com a es tru tu ra da
Mesa cio Se na do Fe de ral, com pe te a for mu la ção de
po lí ti cas. ob je ti vos, di re tri zes e me tas, bem como a
su pe ri or su per vi são e fis ca li za ção dos atos ad mi nis -
tra ti vos, no âm bi to da Insti tu i ção, nos ter mos do Re gi -
men to Inter no e de Ato pró prio de fi ni dor das com pe -
tên ci as e atri bu i ções de cada um de seus mem bros.

SEÇÃO II
Dos Ga bi ne tes dos Se na do res e Li de ran ças

Art. 4º Aos Ga bi ne tes dos Se na do res e Li de -
ran ças com pe te as ses so rar di re ta men te o ti tu lar na
ati vi da de le gis la ti va, par la men tar, fis ca li za do ra. po -
lí ti ca e de  co mu ni ca ção so ci al, bem como pro vi den -
ci ar o su por te ad mi nis tra ti vo e lo gís ti co ne ces sá rio
à sua atu a ção.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são Di re to ra es ta be le -
ce rá a com po si ção dos Ga bi ne tes e fi xa rá a in fra-es -
tru tu ra, os re cur sos hu ma nos. ma te ri a is e fi nan ce i ros
ne ces sá ri os ao seu fun ci o na men to. me di an te aglu ti -
na ção, des mem bra men to. re ma ne ja men to al te ra ção
da no men cla tu ra de fun ções co mis si o na das. ob ser -
va do o prin cí pio da. pa dro ni za ção.
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SEÇÃO III
Dos Órgãos de Asses so ra men to Su pe ri or

Art. 5º São Órgãos de Asses so ra men to Su pe ri or:
I – Se cre ta ria-Ge ral da Mesa:
II – Con sul to ria Le gis la ti va:
III – Con sul to ria de Orça men tos. Fis ca li za ção e

Con tro le:
IV – Advo ca cia do Se na do Fe de ral:
V – Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al:
VI – Se cre ta ria de Con tro le Inter no;
VII – Asses so ria de Pla ne ja men to e Mo der ni za -

ção Admi nis tra ti va;
VIII – Ce ri mo ni al da Pre si dên cia.

SUBSEÇÃO I
Da Se cre ta ria-Ge ral da Mesa

Art. 6º A Se cre ta ria-Ge ral da Mesa com pe te
pres tar as ses so ra men to di re to e ime di a to à Mesa no
de sem pe nho de suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is, le -
ga is e re gi men ta is, se cre ta ri ar as re u niões da Mesa:
co or de nar as uni da des ad mi nis tra ti vas que lhe es tão
afe tas e as ati vi da des re la ci o na das à tra mi ta ção das
pro po si ções e ao pro vi men to das in for ma ções per ti -
nen tes a tra mi ta ção das ma té ri as le gis la ti vas.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria-Ge -
ral da Mesa:

I – Ga bi ne te:
II – Asses so ria Téc ni ca:
III – Ser vi ço de Apo io a Con se lhos e Órgãos do

Par la men to;
IV – Ser vi ço de Pro to co lo Le gis la ti vo;
V – Ser vi ço de Si nop se:
VI – Ser vi ço de Dis tri bu i ção de Avul sos e Apo io

ao Ple ná rio:
VII – Ser vi ço de Re da ção;
VIII – Sub se cre ta ria de Co or de na ção Le gis la ti -

va do Se na do Fe de ral:
IX – Sub se cre ta ria de Co or de na ção Le gis la ti va

do Con gres so Na ci o nal:
X – Sub se cre ta ria de Co mis sões:
XI – Sub se cre ta ria de Ta qui gra fia;
XII – Sub se cre ta ria de Ata:
XIII – Sub se cre ta ria de Expe di en te.
Art. 7º Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar o ex -

pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de seu ti tu -
lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de sem pe nho
de suas ati vi da des; exe cu tar as ta re fas de su por te ad -
mi nis tra ti vo e de in for má ti ca vin cu la das às atri bu i ções 
do ór gão: con so li dar e fa zer pu bli car o Re la tó rio da
Pre si dên cia.

Art. 8º A Asses so ria Téc ni ca com pe te ela bo rar,
para ori en ta ção do Se cre tá rio-Ge ral da Mesa. es tu -
dos pre li mi na res so bre as ma té ri as re ce bi das pelo ór -
gão a se rem sub me ti das ao Ple ná rio e so bre ou tros
as sun tos le gis la ti vos: pes qui sar, co le tar e or ga ni zar
ex tra tos do Diá rio do Se na do Fe de ral e do Diá rio do
Con gres so Na ci o nal re fe ren tes a ques tões de or dem
e res pec ti vas de ci sões da Pre si dên cia e pa re ce res da 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, man -
ten do atu a li za da a ju ris pru dên cia a res pe i to; pres tar
as ses so ra men to ao Se cre tá rio-Ge ral. me di an te o de -
sen vol vi men to de es tu dos. tra ba lhos e aná li ses de as -
sun tos re la ci o na dos às com pe tên ci as do ór gão: ela -
bo rar pa re ce res. in for ma ções e no tas téc ni cas so bre
as sun tos per ti nen tes en ca mi nha dos ao seu exa me
pelo ti tu lar: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 9º Ao Ser vi ço de Apo io a Con se lhos e
Órgãos do Par la men to com pe te pro vi den ci ar o ex pe -
di en te de seus di ri gen tes e con ce der su por te ad mi -
nis tra ti vo. de in for má ti ca e de ins tru ção pro ces su al re -
fe ren tes às suas atri bu i ções ins ti tu ci o na is de fi ni das
na Cons ti tu i ção Fe de ral (arts. 220 a 224). na Lei nº
8.389, de 1991, no Re gi men to Inter no e nas re so lu -
ções es pe ci fi cas de nºs 17 e 20, de 1993, e 40, de
1995; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 10. Ao Ser vi ço de Pro to co lo Le gis la ti vo
com pe te re ce ber, nu me rar. pro ces sar as ma té ri as le -
gis la ti vas se gun do mo de los ofi ci a is pa dro ni za dos:
en ca mi nhar as ma té ri as a au to ri da des e ór gãos com -
pe ten tes da Casa; re gis trar as ma té ri as le gis la ti vas
com tra mi ta ção en cer ra da. en vi an do-as à Sub se cre -
ta ria de Arqui vo; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 11. Ao Ser vi ço de Si nop se com pe te re ce ber, 
pa dro ni zar. ali men tar e com ple men tar as in for ma ções 
per ti nen tes à tra mi ta ção de ma té ri as le gis la ti vas; en -
vi ar ao Sis te ma de Pro ces sa men to os da dos ne ces -
sá ri os à ali men ta ção do sis te ma de re cu pe ra ção de
in for ma ções le gis la ti vas; su ge rir me di das vi san do ao
apri mo ra men to dos trâ mi tes bu ro crá ti cos; e exe cu tar
ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 12. Ao Ser vi ço de Dis tri bu i ção de Avul sos e
Apo io ao Ple ná rio com pe te re ce ber e for ne cer avul -
sos das ma té ri as em tra mi ta ção: or ga ni zar e dis tri bu ir
a co le ção de avul sos das pro po si ções cons tan tes da
Ordem do Dia das ses sões do Se na do e do Con gres -
so: man ter ar qui vo atu a li za do das li cen ças con ce di -
das aos Se na do res: exe cu tar ta re fas de apo io re la ci o -
na das ao aten di men to das ses sões de Ple ná rio; ze lar
pelo cum pri men to das dis po si ções cons tan tes dos
ar ti gos 182 a 185 do Re gi men to Inter no: e exe cu tar
ou tras ta re fas cor re la tas.
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Art. 13. Ao Ser vi ço de Re da ção com pe te ela bo -
rar as mi nu tas de re da ção fi nal e do ven ci do de ma té -
ri as a se rem sub me ti das à Mesa do Se na do Fe de ral,
nos ter mos do art. 98, in ci so V, do Re gi men to Inter no:
e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 14. A Sub se cre ta ria de Co or de na ção Le gis -
la ti va do Se na do Fe de ral com pe te pla ne jar, su per vi si -
o nar, con tro lar e exe cu tar as ati vi da des le gis la ti vas da 
Se cre ta ria-Ge ral da Mesa per ti nen tes às ma té ri as
com tra mi ta ção no Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Co or de na ção Le gis la ti va do Se na do Fe de ral:

I – Ga bi ne te:
II – Ser vi ço de Co or de na ção Le gis la ti va do Se -

na do:
III– Ser vi ço de Esta tís ti ca:
IV – Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são.
Art. 15. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar o ex -

pe di en te. au xi li ar seu ti tu lar no exer cí cio das atri bu i -
ções e no de sem pe nho das ati vi da des ine ren tes a
sua re pre sen ta ção: e exe cu tar ou tras ta re fas de su -
por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das as atri bu i ções do ór -
gão.

Art. 16. Ao Ser vi ço de Co or de na ção Le gis la ti va
do Se na do com pe te pre pa rar os avul sos do es pe lho
da Ordem do Dia das ses sões do Se na do. or ga ni zan -
do os ori gi na is das ma té ri as em tra mi ta ção: ela bo rar,
aten den do a ori en ta ção su pe ri or, qua dro com pa ra ti vo 
de ma té ri as re le van tes, a se rem sub me ti das à apre ci -
a ção do Ple ná rio; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 17. Ao Ser vi ço de Esta tís ti ca com pe te com -
pi lar e or ga ni zar os da dos es ta tís ti cos re fe ren tes às
ati vi da des le gis la ti vas do Se na do para o Re la tó rio da
Pre si dên cia, bem como com o fim de ela bo rar a si -
nop se das pro po si ções e a re se nha das ma té ri as,
con so an te o dis pos to no art. 269 do Re gi men to Inter -
no; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 18. Ao Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são
com pe te re ver os tex tos ela bo ra dos no âm bi to da
Sub se cre ta ria. pro vi den ci an do as cor re ções ne ces -
sá ri as: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 19. À Sub se cre ta ria de Co or de na ção Le gis -
la ti va do Con gres so Na ci o nal com pe te pla ne jar, su -
per vi si o nar, con tro lar e exe cu tar as ati vi da des de na tu -
re za le gis la ti va da Se cre ta ria-Ge ral da Mesa per ti nen -
tes às ses sões con jun tas do Con gres so Na ci o nal e da 
Co mis são Re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Co or de na ção Le gis la ti va do Con gres so Na ci o nal:

I – Ga bi ne te;

II – Ser vi ço de Co or de na ção Le gis la ti va do Con -
gres so:

III – Ser vi ço de Esta tís ti ca:
IV – Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são.
Art. 20. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te. e au xi li ar o seu ti tu lar no exer cí cio
das atri bu i ções e no de sem pe nho das ati vi da des ine -
ren tes à sua re pre sen ta ção: e exe cu tar ou tras ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 21. Ao Ser vi ço de Co or de na ção Le gis la ti va
do Con gres so com pe te pre pa rar os avul sos do es pe -
lho da Ordem do Dia das ses sões con jun tas do Con -
gres so Na ci o nal, or ga ni zan do os ori gi na is das ma té ri -
as em tra mi ta ção: aten der a ins cri ção de ora do res em
li vro) pró prio: e exe cu tam ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 22. Ao Ser vi ço de Esta tís ti ca com pe te com -
pi lar e or ga ni zar os da dos es ta tís ti cos re fe ren tes às
ati vi da des afe tas às ses sões con jun tas do Con gres so 
Na ci o nal para o Re la tó rio da Pre si dên cia. bem como
com o fim de ela bo rar a si nop se das pro po si ções e a
re se nha das ma té ri as, con so an te o dis pos to no Art.
269. do Re gi men to Inter no: e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Art. 23. Ao Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são
com pe te re ver os tex tos ela bo ra dos no) âm bi to da
Sub se cre ta ria de Co or de na ção Le gis la ti va do Con -
gres so. pro vi den ci an do as cor re ções ne ces sá ri as: e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 24. A Sub se cre ta ria de Co mis sões com pe te
pla ne jar. su per vi si o nar. con tro lar e exe cu tar as ati vi -
da des de apo io às Co mis sões Per ma nen tes. Mis tas,
Espe ci a is e Par la men ta res de in qué ri to. bem como
co or de nar os ór gãos que lhe es tão afe tos.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Co mis sões:

I – Ga bi ne te:
II – Ser vi ço de Apo io a Co mis sões Per ma nen -

tes:
III – Ser vi ço de Apo io a Co mis sões Espe ci a is e

Par la men ta res de Inqué ri to:
IV – Ser vi ço de Apo io às Co mis sões Mis tas.
Art. 25. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar o ex -

pe di en te, e au xi li ar o seu ti tu lar no exer cí cio das atri -
bu i ções e no de sem pe nho das ati vi da des ine ren tes à
sua re pre sen ta ção; e exe cu tar ou tras ta re fas de su -
por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das ás atri bu i ções do ór -
gão.

Art. 26. Ao Ser vi ço de Apo io a Co mis sões Per -
ma nen tes com pe te sub me ter a des pa cho dos Pre si -
den tes das Co mis sões as pro po si ções e os do cu -
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men tos re ce bi dos: re ce ber, pro ces sar e en ca mi nhar
aos res pec ti vos re la to res ma té ri as e emen das: or ga -
ni zar a pa u ta das re u niões, se gun do ori en ta ção do
res pec ti vo Pre si den te; pre pa rar a cor res pon dên cia e
as atas das Co mis sões; con tro lar os pra zos das pro -
po si ções em tra mi ta ção nas Co mis sões: pres tar as
in for ma ções ne ces sá ri as aos mem bros das Co mis -
sões; ali men tar o sis te ma de in for ma ções: e exe cu -
tam– ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 27. Ao Ser vi ço de Apo io a Co mis sões Espe -
ci a is e Par la men ta res de Inqué ri to. com pe te sub me -
ter a des pa cho dos Pre si den tes das Co mis sões as
pro po si ções e os do cu men tos re ce bi dos: re ce ber.
pro ces sar e en ca mi nhar aos res pec ti vos re la to res
ma té ri as e emen das: or ga ni zar a pa u ta das re u niões
das res pec ti vas Co mis sões. se gun do a ori en ta ção de
seus Pre si den tes: pre pa rar a cor res pon dên cia e as
atas das Co mis sões; con tro lar os pra zos de tra mi ta -
ção das pro po si ções: aten der e pres tar in for ma ções
aos mem bros das Co mis sões e aos de ma is Se na do -
res: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 28. Ao Ser vi ço de Apo io ás Co mis sões Mis -
tas com pe te sub me ter a des pa cho dos Pre si den tes
das Co mis sões as pro po si ções e os do cu men tos re -
ce bi dos: re ce ber, pro ces sar e en ca mi nhar aos res pec -
ti vos re la to res ma té ri as e emen das: or ga ni zar a pa u ta
das re u niões das res pec ti vas Co mis sões. se gun do a
ori en ta ção de seus Pre si den tes; pre pa rar a cor res pon -
dên cia e as atas das Co mis sões: con tro lar os pra zos
de tra mi ta ção das pro po si ções: aten der e pres tar in -
for ma ções aos mem bros das Co mis sões e aos de ma -
is Se na do res; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 29. A Sub se cre ta ria de Ta qui gra fia com pe te
pla ne jar. su per vi si o nar e exe cu tar os ser vi ços de apa -
nha men to ta qui grá fi co das ses sões ple ná ri as e,
quan do so li ci ta da, das re u niões de Co mis sões, con -
fe rên ci as e con ven ções, bem como co or de nar os ór -
gãos que lhe es tão afe tos.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Ta qui gra fia:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Su per vi são Ta qui grá fi ca:
III – Ser vi ço de Re vi são Ta qui grá fi ca:
IV – Ser vi ço de Re gis tro Ta qui grá fi co em Ple ná -

rio;
V – Ser vi ço de Re gis tro Ta qui grá fi co em Co mis -

sões;
VI – Ser vi ço de Áu dio:
VII – Ser vi ço de Apo io Ope ra ci o nal.

Art. 30. Ao Gabinete compete providenciam, o 
expediente. e auxiliar o seu titular no exercício das

atribuições e no desempenho das atividades
inerentes à sua representação: e executar outras
tarefas de suporte administrativo vinculadas às
atribuições do órgão.

Art. 31. Ao Ser vi ço de Su per vi são Ta qui grá fi ca
com pe te pro ce der. nas no tas ta qui grá fi cas re vis tas, ob -
ser van do o es ti lo do ora dor. às ne ces sá ri as cor re -
ções:ali men tar o sis te ma de in for ma ções: e exe cu tar 
ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 32. Ao Ser vi ço de Re vi são Ta qui grá fi ca
com pe te re ver o apa nha men to ta qui grá fi co das ses -
sões ple ná ri as do Se na do e do Con gres so Na ci o nal,
e de re u niões das Co mis sões. de con fe rên ci as e Con -
ven ções; ali men tar o sis te ma de in for ma ções: e exe -
cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 33. Ao Ser vi ço de Re gis tro Ta qui grá fi co em
Ple ná rio do Se na do e do Con gres so Na ci o nal com pe -
te re gis trar o apa nha men to ta qui grá fi co de cada ses -
são. con ten do to dos OS in ci den tes, os de ba tes, as
de cla ra ções da Pre si dên cia, as cha ma das de vo ta -
ções no mi na is, o re sul ta do das vo ta ções, o tex to das
ma té ri as li das ou vo ta das os dis cur sos e apar tes e
de ma is ocor rên ci as de Ple ná rio, ali men tar o sis te ma
de in for ma ções: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 34. Ao Ser vi ço de Re gis tro Ta qui grá fi co em
Co mis sões com pe te re gis trar, quan do so li ci ta do. o
apa nha men to ta qui grá fi co dos tra ba lhos das Co mis -
sões, con fe rên ci as e con ven ções, ali men tar o sis te ma
de in for ma ções; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 35. Ao Ser vi ço de Áu dio com pe te con tro lar
as ope ra ções de som, man ter a guar da das fi tas gra -
va das por tem po de fi ni do pela ad mi nis tra ção, ve ri fi car 
e con tro lar as ati vi da des de gra va ção, pres tar apo io
téc ni co aos ser vi do res da Sub se cre ta ria; e exe cu tar
ou tras ta re fas cor re la tas:

Art. 36. Ao Ser vi ço de Apo io Ope ra ci o nal com -
pe te co or de nar, pla ne jar e exe cu tar as ati vi da des do
Ban co de Da dos ‘TAQUI”, ali men tar, atu a li zar e com -
por o seu acer vo, dar su por te exe cu ti vo ao fun ci o na -
men to do Sis te ma Infor ma ti za do da Sub se cre ta ria: e
exe cu tam’ ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 37. À Sub se cre ta ria de Ata com pe te pla ne -
jar. su per vi si o nar. con tro lar e exe cu tar os ser vi ços de
ela bo ra ção das Atas e su má ri os das ses sões e re u -
niões do Se na do Fe de ral e das ses sões con jun tas do
Con gres so Na ci o nal e da Co mis são Re pre sen ta ti va
do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Ata:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Re da ção do Expe di en te do Se -

na do Fe de ral:
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III – Ser vi ço de Re da ção da Ordem do Dia do
Se na do Fe de ral:

IV – Ser vi ço de Atas do Con gres so Na ci o nal:
V – Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são das Atas:
VI – Ser vi ço de Apo io Ope ra ci o nal.

Art. 38. Ao Gabinete compete providenciar o
expediente e auxiliar o seu titular no exercício das
atribuições e no desempenho das atividades inerentes 
a sua representação: e executar outras tarefas de
suporte administrativo vinculadas às atribuições do
órgão.

Art. 39. Ao Ser vi ço de Re da ção do Expe di en te
do Se na do Fe de ral com pe te acom pa nhar as ses sões
e re u niões do Se na do Fe de ral: re di gir e or ga ni zar os
su má ri os das atas e re u niões do Se na do Fe de ral: re -
di gir e or ga ni zam’ as atas e ações le gis la ti vas das
pro po si ções li das, de acor do com as nor mas de pro -
ce di men to per ti nen tes: fa zer jun ta da dos do cu men tos 
que de vam fi gu rar nos pro ces sos; pro vi den ci ar os
avul sos de pro po si ções: co lher des pa cho do Pre si -
den te nas pro po si ções li das: ali men tar o sis te ma de
in for ma ções; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 40. Ao Ser vi ço de Re da ção da Ordem do
Dia do Se na do Fe de ral com pe te acom pa nhar as ses -
sões e re u niões do Se na do Fe de ral: re di gir e or ga ni -
zar as atas e re u niões do Se na do Fe de ral: nu me rar as 
pro po si ções li das e su je i tas à de li be ra ção do Ple ná -
rio: pro ce der ao re gis tro das ações le gis la ti vas das
pro po si ções li das e su je i tas à de li be ra ção do Ple ná -
rio. de acor do com as nor mas de pro ce di men to per ti -
nen tes; fa zer jun ta da dos do cu men tos que de vam fi -
gu ram nos pro ces sos. de acor do com as nor mas re gi -
men ta is: pro vi den ci ar os avul sos de pro po si ções; ali -
men tar o sis te ma de in for ma ções: e exe cu tar ou tras
ta re fas cor re la tas.

Art. 41. Ao Ser vi ço de Atas do Con gres so Na ci o -
nal com pe te acom pa nhar as ses sões e re u niões do
Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal e da Co -
mis são Re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o nal: re di -
gir e or ga ni zar os su má ri os das atas e re u niões: nu -
me rar as pro po si ções li das e su je i tas à de li be ra ção
do Ple ná rio: pro ce der ao re gis tro das ações le gis la ti -
vas das pro po si ções li das e sub me ti das á de li be ra ção 
do Ple ná rio. de acor do com as nor mas de pro ce di -
men to per ti nen tes: fa zer jun ta da dos do cu men tos que 
de vam fi gu rar nos pro ces sos: pro vi den ci ar os avul sos
de pro po si ções e de ve tos: ali men tar o sis te ma de in -
for ma ções: e exe cu tam’ ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 42. Ao Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são
das Atas com pe te re a li zar a re vi são da re da ção das
Atas das ses sões e re u niões do Se na do Fe de ral e

das ses sões con jun tas das duas Ca sas do Con gres -
so Na ci o nal e da Co mis são Re pre sen ta ti va do Con -
gres so Na ci o nal an tes da re mes sa para pu bli ca ção: e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 43. Ao Ser vi ço de Apo io Ope ra ci o nal com -
pe te re ce ber. con tro lar e or ga ni zar o ex pe di en te lido
em ses são e as pro po si ções sub me ti das à de li be ra -
ção do Ple ná rio: en ca mi nhar in for ma ções ao sis te ma.
de acor do com as nor mas de pro ce di men to per ti nen -
tes: ar qui var, para con fe rên cia e re vi são, có pi as das
pro po si ções li das e sub me ti das à con si de ra ção do
Ple ná rio e ou tros do cu men tos de in te res se: re vi sar os
su má ri os e atas cir cuns tan ci a das das ses sões e re u -
niões do Con gres so Na ci o nal e Se na do Fe de ral, pro -
vi den ci an do a re pu bli ca ção dos tex tos ou a sua cor re -
ção: exe cu tar a di gi ta ção de do cu men tos e pro po si -
ções le gis la ti vas para avul sos e que de vam fi gu rar nas 
atas cir cuns tan ci a das das ses sões e re u niões do Se -
na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal: se le ci o nar.
con fe rir, pro ce der a con so li da ção de tex tos e pro ces -
sar da dos. por meio mag né ti co, bem como al te rá-los e 
cor ri gi-los, de acor do com os ori gi na is e se gun do ori -
en ta ção su pe ri or: e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la -
tas.

Art. 44. A Sub se cre ta ria de Expe di en te com pe te 
pla ne jar. con tro lar e exe cu tar as ati vi da des de ela bo -
ra ção da cor res pon dên cia ofi ci al da Mesa, in clu si ve
au tó gra fos das pro po si ções re me ti das à san ção. à
pro mul ga ção e à Câ ma ra dos De pu ta dos. acom pa -
nhan do as pu bli ca ções dos tex tos apro va dos pelo Se -
na do e pelo Con gres so Na ci o nal; bem como co or de -
nar as ati vi da des dos Órgãos que lhe es tão afe tos.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Expe di en te:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Expe di en te;
III – Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são.
Art. 45. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so bre

o ex pe di en te, e au xi li ar o seu ti tu lar no exer cí cio das
atri bu i ções e no de sem pe nho das ati vi da des ine ren tes
à sua re pre sen ta ção; e exe cu tar ou tras ta re fas de su -
por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do Órgão.

Art. 46. Ao Ser vi ço de Expe di en te com pe te ela -
bo rar e ex pe dir a cor res pon dên cia ofi ci al da Mesa: ali -
men tar o sis te ma de in for ma ções com o re gis tro da
cor res pon dên cia re ce bi da e ex pe di da e o con tro le
dos pra zos das ma té ri as en ca mi nha das à san ção:
con fe rir as pu bli ca ções no Diá rio Ofi ci al. no Diá rio do
Con gres so Na ci o nal e no Diá rio do Se na do Fe de ral: e 
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 47. Ao Ser vi ço de Con fe rên cia e Re vi são
com pe te re ver e re pro du zir os tex tos ela bo ra dos no
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âm bi to da Sub se cre ta ria: con fe rir as pu bli ca ções com 
os tex tos apro va dos pelo Se na do ou Con gres so Na ci -
o nal, pro vi den ci an do as cor re ções ne ces sá ri as, de
acor do com os ori gi na is e se gun do ori en ta ção su pe ri -
or; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

SUBSEÇÃO II
Da Con sul to ria Le gis la ti va

Art. 48. A Con sul to ria Le gis la ti va com pe te a
pres ta ção de con sul to ria e as ses so ra men to à
Mesa, às Co mis sões e aos Se na do res no de sem -
pe nho. no âm bi to do Con gres so Na ci o nal, no exer -
cí cio de suas fun ções le gis la ti vas, 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 e ad mi nis tra ti vo 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 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.
bem como 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.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Con sul to ria Le -
gis la ti va:

I – Ga bi ne te:
II – Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo:
III – Ser vi ço de Apo io Téc ni co.

Art. 49. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -
bre o ex pe di en te. as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des; exe cu tar as ta re fas de
su por te ad mi nis tra ti vo e de in for má ti ca vin cu la das às
atri bu i ções do ór gão.

Art. 50. Ao Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo com -
pe te a exe cu ção de tra ba lhos da ti lo grá fi cos e os de
re pro du ção de tex tos: o re gis tro das de man das de tra -
ba lhos de con sul to ria e as ses so ra men to: e exer cer
ati vi da des cor re la tas.

Art. 51. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co com pe te
re a li zar as pes qui sas e pres tar o apo io téc ni co ne ces -
sá rio ao de sen vol vi men to dos tra ba lhos de as ses so -
ra men to dos con sul to res le gis la ti vos.

SUBSEÇÃO III
Da Con sul to ria de Orça men tos,

Fis ca li za ção e Con tro le

Art. 52. À Con sul to ria de Orça men tos, Fis ca li za -
ção e Con tro le com pe te a pres ta ção de con sul to ria e
as ses so ra men to téc ni co na área de pla nos, or ça men -
tos pú bli cos, fis ca li za ção e con tro le:

I – à Mesa;
II – 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;
III – às Co mis sões;
IV – aos Se na do res, no de sem pe nho das suas

fun ções le gis la ti va, par la men tar e fis ca li za do ra, no
âm bi to do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. A pres ta ção de con sul to ria e
as ses so ra men to téc ni co de que tra ta o ca put con sis te:

I – na ela bo ra ção de es tu dos na área de pla nos,
or ça men tos pú bli cos, fis ca li za ção e con tro le, quan do
do in te res se ins ti tu ci o nal do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal;

II – na pre pa ra ção, por so li ci ta ção dos Se na do -
res ou dos mem bros da 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, de mi nu tas de pro po si ções, re la tó ri os e pa -
re ce res so bre pla nos, or ça men tos pú bli cos e ações
de fis ca li za ção e con tro le;

III – 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, or ça men tos pú bli cos, fis ca li za ção e
con tro le.

Art. 53. São ór gãos da Con sul to ria de Orça men -
tos, Fis ca li za ção e Con tro le:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo;
III – Sub se cre ta ria de Apo io Téc ni co.
Art. 54. Ao Ga bi ne te com pe te:
I – pro vi den ci ar o ex pe di en te, as au diên ci as e a

re pre sen ta ção do ti tu lar;
II – exe cu tar as ta re fas de su por te ad mi nis tra ti vo 

vin cu la das às atri bu i ções do ti tu lar;
III – au xi li ar o ti tu lar no de sem pe nho de suas ati -

vi da des;
IV – re a li zar ou tras ta re fas per ti nen tes que lhe

fo rem con fe ri das.
Art. 55. Ao Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo com -

pe te:
I – exer cer as ati vi da des de pro vi men to de ser vi -

ços e ma te ri a is ne ces sá ri os à exe cu ção dos tra ba lhos 
da Con sul to ria;

II – pro ces sar ele tro ni ca men te os tex tos téc ni -
cos re la ci o na dos com a área de atu a ção da Con sul to -
ria, com vis tas a sub si di ar a ela bo ra ção dos tra ba -
lhos;

III – re vi sar os tex tos dos tra ba lhos da Con sul to -
ria, quan to aos as pec tos gra ma ti cal e or to grá fi co;
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IV – efe tu ar o re gis tro das so li ci ta ções de tra ba -
lho e con tro lar o seu aten di men to;

V – or ga ni zar e ge ren ci ar sis te mas de ar qui vos
ma nu a is e ele trô ni cos;

VI – exe cu tar ou tras ta re fas per ti nen tes que lhe
fo rem con fe ri das.

Art. 56. A Sub se cre ta ria de Apo io Téc ni co com -
pe te:

I – co le tar, or ga ni zar e pre pa rar da dos e in for -
ma ções so bre pla nos e or ça men tos pú bli cos, exe cu -
ção or ça men tá ria e cré di tos adi ci o na is;

II – co le tar, or ga ni zar e pre pa rar da dos de na tu -
re za eco nô mi ca e so ci al;

III – co le tar, or ga ni zar e pre pa rar da dos e in for -
ma ções re la ti vos a con vê ni os fir ma dos pela União
com Esta dos e Mu ni cí pi os;

IV – co le tar e or ga ni zar leis, re gu la men tos, atos
nor ma ti vos e ou tras in for ma ções es sen ci a is à ela bo ra -
ção dos tra ba lhos de con sul to ria e as ses so ra men to;

V – re la ci o nar-se em ní vel téc ni co com ór gãos e
en ti da des ge ren ci a do ras de ban cos de da dos afe tos
aos tra ba lhos de con sul to ria e as ses so ra men to.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Apo io Téc ni co:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Acom pa nha men to da Exe cu ção

Orça men tá ria e Fi nan ce i ra;
III – Ser vi ço de Pes qui sa de Da dos Eco nô mi cos

e So ci a is;
IV – Ser vi ço de Le gis la ção e Nor mas.
Art. 57. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o ti tu lar no de sem pe -
nho de suas ati vi da des; exe cu tar as ta re fas de su por -
te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do ór gão.

Art. 58. Ao Ser vi ço de Acom pa nha men to da
Exe cu ção Orça men tá ria e Fi nan ce i ra com pe te co le -
tar, or ga ni zar e pre pa rar da dos e in for ma ções so bre
pla nos e or ça men tos pú bli cos, exe cu ção or ça men tá -
ria, cré di tos adi ci o na is e con vê ni os fir ma dos pela
União com Esta dos e Mu ni cí pi os, ne ces sá ri os à ela -
bo ra ção dos tra ba lhos da Con sul to ria.

Art. 59. Ao Ser vi ço de Pes qui sa de Da dos Eco -
nô mi cos e So ci a is com pe te co le tar, or ga ni zar e pre -
pa rar da dos de na tu re za eco nô mi ca e so ci al, ne ces -
sá ri os à ela bo ra ção dos tra ba lhos da Con sul to ria.

Art. 60. Ao Ser vi ço de Le gis la ção e Nor mas
com pe te co le tar e or ga ni zar leis, re gu la men tos, atos
nor ma ti vos e ou tras in for ma ções es sen ci a is à ela bo ra -
ção dos tra ba lhos de con sul to ria e as ses so ra men to.

SUBSEÇÃO IV
Da Advo ca cia do Se na do Fe de ral

Art. 61. A Advo ca cia do Se na do Fe de ral com pe -
te pres tar con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di cos à
Mesa, à Co mis são Di re to ra, à Di re to ria-Ge ral e aos
de ma is Órgãos da es tru tu ra ad mi nis tra ti va da Casa; e 
for ne cer à Advo ca cia-Ge ral da União as in for ma ções
e o res pal do téc ni co ne ces sá ri os à de fe sa ju di ci al e
ex tra ju di ci al dos in te res ses do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. É ór gão da Advo ca cia do Se na -
do Fe de ral o seu ga bi ne te.

Art. 62. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so bre 
o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de seu 
ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de sem pe -
nho de suas ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas de su -
por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do ór -
gão.

SUBSEÇÃO V
Da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al

Art. 63. A Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al
com pe te for mu lar, co or de nar e su per vi si o nar a exe -
cu ção de pro gra mas con cer nen tes à po lí ti ca de co -
mu ni ca ção so ci al do Se na do Fe de ral; con tro lar, ori en -
tar e di ri gir a exe cu ção de ta re fas re la ti vas à di vul ga -
ção das ati vi da des do Se na do, me di an te os di ver sos
me i os de co mu ni ca ção; aten der a toda ati vi da de se -
na to ri al que pro mo va a ins ti tu i ção e o Po der Le gis la ti -
vo; e as ses so rar, nos as sun tos de sua com pe tên cia, a 
Pre si dên cia, a Co mis são Di re to ra, as Co mis sões Per -
ma nen tes e Tem po rá ri as e os Se na do res.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria de
Co mu ni ca ção So ci al:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo;
III – Ser vi ço de Apo io Téc ni co;
IV – Sub se cre ta ria de Di vul ga ção e Inte gra ção;
V – Sub se cre ta ria Agên cia Se na do;
VI – Sub se cre ta ria Jor nal do Se na do;
VII – Sub se cre ta ria Rá dio Se na do;
VIII – Sub se cre ta ria TV Se na do;
IX – Sub se cre ta ria de Pro je tos Espe ci a is;
X – Sub se cre ta ria Téc ni ca de Ele trô ni ca;
XI – Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas.
Art. 64. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção do
ti tu lar; exe cu tar as ta re fas de su por te ad mi nis tra ti vo
vin cu la das à com pe tên cia do ór gão; e au xi li ar o seu ti -
tu lar no de sem pe nho das ati vi da des re la ti vas às suas
atri bu i ções.
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Art. 65. Ao Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo com -
pe te re ce ber, con tro lar e dis tri bu ir o ma te ri al e o ex pe -
di en te da Se cre ta ria; pre pa rar pro pos tas or ça men tá -
ri as anu a is e acom pa nhar a exe cu ção de seu or ça -
men to; or ga ni zar a con so li da ção dos da dos es ta tís ti -
cos; pro ce der ao con tro le in ter no de seu pes so al, re -
gis trar e con tro lar con vê ni os e con tra tos de di vul ga -
ção efe tu a dos pelo Se na do Fe de ral; en ca mi nhar in -
for ma ções ao Sis te ma de Pro ces sa men to de Da dos,
de acor do com os ma nu a is de pro ce di men to es pe cí fi -
co; e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 66. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co com pe te
ori en tar, co or de nar e con tro lar as ati vi da des de pro vi -
men to de da dos e aná li ses bá si cas ne ces sá ri as à re -
a li za ção dos tra ba lhos da Se cre ta ria; e exe cu tar ou -
tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 67. A Sub se cre ta ria de Di vul ga ção e Inte -
gra ção com pe te co or de nar e con tro lar a exe cu ção
das ati vi da des com pre en di das na li nha de com pe tên -
cia das uni da des ad mi nis tra ti vas da Se cre ta ria; e pro -
mo ver a in te gra ção dos tra ba lhos re a li za dos por to -
das as sub se cre ta ri as su bor di na das à Se cre ta ria.

Art. 68. À Sub se cre ta ria Agên cia Se na do com -
pe te ad mi nis trar, re di gir e pro mo ver a di vul ga ção em
tem po real, me di an te re des in for ma ti za das, de tex tos
jor na lís ti cos so bre as ati vi da des da Casa, in for man do 
o an da men to dos tra ba lhos do Ple ná rio e de ma is ór -
gãos do Se na do; trans mi tir o no ti ciá rio para as prin ci -
pa is agên ci as de no tí ci as do país; e for ne cer o ma te ri -
al de di vul ga ção aos jor na lis tas cre den ci a dos na
Casa.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
Agên cia Se na do:

I – Ser vi ço de Pro du ção e Pes qui sa;
II – Ser vi ço de Infor má ti ca e Trans mis são.
Art. 69. Ao Ser vi ço de Pro du ção e Pes qui sa

com pe te pro vi den ci ar da dos e in for ma ções ne ces sá -
ri os ao de sem pe nho das atri bu i ções da Sub se cre ta -
ria, como pa u tas dos tra ba lhos do Ple ná rio e das Co -
mis sões, avul sos de pro je tos, pa re ce res e có pi as de
dis cur sos; re a li zar con ta tos; efe tu ar con sul tas em ter -
mi na is so bre pro je tos e ou tras ma té ri as; fa zer a re vi -
são or to grá fi ca e sin tá ti ca de tex tos jor na lís ti cos pro -
du zi dos pela Sub se cre ta ria; e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Art. 70. Ao Ser vi ço de Infor má ti ca e Trans mis -
são com pe te pro ver o ban co de da dos do Pro da sen e
re des in for ma ti za das com o ma te ri al pro du zi do pela
Se cre ta ria, no ta da men te o no ti ciá rio para a im pren sa
re a li zar a trans mis são, por meio de apa re lhos de
fac-sí mi le e ou tros equi pa men tos, do no ti ciá rio pro du -

zi do pelo ór gão para jor na is, re vis tas, emis so ras de
rá dio e de te le vi são e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.

Art. 71. À Sub se cre ta ria Jor nal do Se na do
com pe te edi tar o Jor nal do Se na do, de cir cu la ção diá -
ria, com o no ti ciá rio das ati vi da des da Casa, para dis -
tri bu i ção in ter na e a ór gãos dos Po de res Exe cu ti vo,
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, nos âm bi tos fe de ral, es ta du al
e mu ni ci pal, bem como a en ti da des pú bli cas e pri va -
das.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
Jor nal do Se na do:

I – Ser vi ço de Pro du ção Jor na lís ti ca e Arte;
II – Ser vi ço de Cir cu la ção e Arqui vo.
Art. 72. Ao Ser vi ço de Pro du ção Jor na lís ti ca e

Arte com pe te exe cu tar a pro gra ma ção vi su al e di a -
gra mar o Jor nal do Se na do e ou tras pu bli ca ções da
Se cre ta ria; re a li zar o re gis tro fo to grá fi co das ati vi da -
des do Ple ná rio, das Co mis sões, do Ga bi ne te da Pre -
si dên cia e de even tos no âm bi to da Casa e pro vi den -
ci ar a re ve la ção dos res pec ti vos fil mes; fa zer a re vi -
são or to grá fi ca e sin tá ti ca de tex tos jor na lís ti cos; e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 73. Ao Ser vi ço de Cir cu la ção e Arqui vo com -
pe te pro vi den ci ar e con tro lar a dis tri bu i ção do Jor nal
do Se na do; or ga ni zar e man ter atu a li za do, em com -
pu ta dor ou pas tas, ar qui vos de tex tos jor na lís ti cos e
pu bli ca ções pro du zi dos pela Se cre ta ria, além de ne -
ga ti vos e fo tos e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la -
tas.

Art. 74. A Sub se cre ta ria Rá dio Se na do com pe te
ad mi nis trar e pro mo ver a co ber tu ra jor na lís ti ca dos
tra ba lhos do Ple ná rio, das Co mis sões, do Ga bi ne te
da Pre si dên cia e de ou tros ór gãos da Casa, ob je ti -
van do a ela bo ra ção do no ti ciá rio A Voz do Bra sil, par -
te re fe ren te ao Se na do; a re da ção e ve i cu la ção dos
bo le tins Se na do em Li nha Di re ta; a pro du ção e ve i cu -
la ção da Agen da Se na do; e a ad mi nis tra ção e pro vi -
men to de toda a pro gra ma ção ve i cu la da pelo sis te ma
de ra di o di fu são do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
Rá dio Se na do:

I – Ser vi ço de Pro du ção;
II – Ser vi ço de Lo cu ção.
Art. 75. Ao Ser vi ço de Pro du ção com pe te pro vi -

den ci ar da dos e in for ma ções ne ces sá ri os ao de sem -
pe nho das atri bu i ções da Sub se cre ta ria, como pa u ta
de vo ta ções do Ple ná rio e das Co mis sões, avul sos de 
pro je tos e pa re ce res e có pi as de dis cur sos; re a li zar
con ta tos; ela bo rar re la tó ri os; e exe cu tar ou tras ati vi -
da des cor re la tas.
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Art. 76. Ao Ser vi ço de Lo cu ção com pe te fa zer a
apre sen ta ção de no ti ciá rio ra di o fô ni co e avi sos in ter -
nos, bem como dar o ne ces sá rio apo io aos even tos e
às ce ri mô ni as re a li za dos pela Casa; e exe cu tar ou tras 
ati vi da des cor re la tas.

Art. 77. A Sub se cre ta ria TV Se na do com pe te
ad mi nis trar e pro mo ver a re a li za ção das trans mis -
sões de te le di fu são ao vivo ou pro du zir gra va ções em
ví deo, es pe ci al men te das ati vi da des do Ple ná rio, das
co mis sões per ma nen tes e tem po rá ri as, além da co -
ber tu ra diá ria do Ga bi ne te do Pre si den te e do Pri me i -
ro-Se cre tá rio, para exi bi ção pelo ca nal re ser va do da
TV Se na do, cri a da pela Re so lu ção nº 62, de 9 de ju -
nho de 1995; bem como pelo sis te ma in ter no e para
dis tri bu i ção às emis so ras de te le vi são.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
TV Se na do:

I – Ser vi ço de Admi nis tra ção;
II – Ser vi ço de TV a Cabo;
III – Ser vi ço Cen tral de Ví deo;
IV – Ser vi ço de Edi ção;
V – Ser vi ço de Pro du ção;
VI – Ser vi ço de Su per vi são e Ma nu ten ção Téc -

ni ca.
Art. 78. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção com pe te

re ce ber, con tro lar e dis tri bu ir o ma te ri al e o ex pe di en -
te da Sub se cre ta ria e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.

Art. 79. Ao Ser vi ço de TV a Cabo com pe te con -
tro lar, ori en tar e di ri gir as ati vi da des da TV Se na do re -
la ti vas à di vul ga ção, via trans mis são por sis te ma de
ca bo di fu são; su per vi si o nar as ope ra ções de trans -
mis são ao vivo e ori en tar o tra ba lho dos téc ni cos de
ope ra ção; re a li zar a apre sen ta ção de tex tos in for ma ti -
vos de apo io às trans mis sões ao vivo; e exe cu tar ou -
tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 80. Ao Ser vi ço Cen tral de Ví deo com pe te
co or de nar a co ber tu ra jor na lís ti ca, se gun do ori en ta -
ção da di re ção da Sub se cre ta ria, no que se re fe re à
pro du ção de pro gra ma ção pré-gra va da; de fi nir a uti li -
za ção dos es tú di os e ho rá ri os de gra va ções na Cen -
tral: se le ci o nar di a ri a men te as ima gens a se rem ar -
qui va das; or ga ni zar as fi tas gra va das e fa zer o con tro -
le de uti li za ção das fi tas vir gens; fa zer o le van ta men to
do ma te ri al vi de o grá fi co exis ten te no ar qui vo da TV
Se na do e nos ban cos de ima gens de ou tras emis so -
ras ou ins ti tu i ções, para pro ver a pro du ção do Ser vi -
ço; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 81. Ao Ser vi ço de Edi ção com pe te di ri gir a
pro gra ma ção, de ter mi nan do as pri o ri da des da trans -

mis são aos ope ra do res téc ni cos; e exe cu tar ou tras ta -
re fas cor re la tas.

Art. 82. Ao Ser vi ço Pro du ção de Te le vi são com -
pe te pro vi den ci ar o le van ta men to de da dos e in for ma -
ções ne ces sá ri os ao su por te das trans mis sões; re a li -
zar con ta tos; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 83. Ao Ser vi ço de Su per vi são e Ma nu ten -
ção Téc ni ca com pe te su per vi si o nar as ope ra ções
e fa zer a ma nu ten ção per ma nen te dos equi pa men -
tos da TV Se na do; e exe cu tar ou tras ati vi da des
cor re la tas.

Art. 84. À Sub se cre ta ria de Pro je tos Espe ci a is
com pe te as sis tir a Se cre ta ria na pro mo ção de con -
ta tos com en ti da des pú bli cas e pri va das vi san do ao
aper fe i ço a men to dos ser vi ços pres ta dos pe las di -
ver sas Sub se cre ta ri as do ór gão; re a li zar pes qui sa
per ma nen te so bre o apro ve i ta men to, pela mí dia,
das no tí ci as so bre os Se na do res; or ga ni zar even tos 
como cur sos, pa les tras, se mi ná ri os des ti na dos a
pro mo ver a cons tan te me lho ria da qua li da de do tra -
ba lho de co mu ni ca ção so ci al do Se na do; co or de nar 
a pu bli ca ção de li vros, re vis tas e ou tros im pres sos
pro du zi dos no âm bi to da Se cre ta ria; e re a li zar os
ser vi ços vol ta dos para aten di men to das de man das
de co mu ni ca ção so ci al dos ga bi ne tes dos Se na do -
res e ór gãos do Se na do, e pro mo ver a in te gra ção
com o Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i ro – ILB, com a
Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções,
com o Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa men to de
Da dos do Se na do Fe de ral – Pro da sen, com a Se -
cre ta ria de Infor ma ção e Do cu men ta ção e com os
de ma is ór gãos da Casa que pos sam ser en vol vi dos
na con cre ti za ção das re fe ri das ati vi da des.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Pro je tos Espe ci a is:

I – Ser vi ço de Even tos;
II – Ser vi ço de Pu bli ca ções e Pes qui sa.
Art. 85. Ao Ser vi ço de Even tos com pe te or ga ni -

zar cur sos, pa les tras e se mi ná ri os, e re a li zar os con -
ta tos in ter nos e ex ter nos para sua vi a bi li za ção; e exe -
cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 86. Ao Ser vi ço de Pu bli ca ções e Pes qui sa
com pe te edi tar li vros, re vis tas e ou tros ti pos de pu bli -
ca ções que fo rem pro du zi dos pela Sub se cre ta ria de
Pro je tos Espe ci a is e pes qui sas, tais como “Os Se na -
do res na Mí dia”.

Art. 87. À Sub se cre ta ria Téc ni ca de Ele trô ni ca
com pe te ad mi nis trar e pro mo ver a ope ra ção e ma nu -
ten ção de todo o sis te ma de som e ima gem do Se na -
do Fe de ral; e ela bo rar es tu dos e pro je tos para atu a li -
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za ção de sis te ma, bem como para aqui si ção de no -
vos equi pa men tos.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
Téc ni ca de Ele trô ni ca:

I – Ser vi ço de Admi nis tra ção e Pro je tos;
II – Ser vi ço Téc ni co de Áu dio;
III – Ser vi ço Téc ni co da Rá dio Se na do;
IV – Ser vi ço Téc ni co da TV Se na do.
Art. 88. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção e Pro je tos

com pe te exe cu tar as ati vi da des ad mi nis tra ti vas da
Sub se cre ta ria, con tro lar pes so al, ex pe di en te, ma te ri -
al, pro gra ma ção fi nan ce i ro-or ça men tá ria; ela bo rar
pro je tos e au tu ar e acom pa nhar pro ces sos ad mi nis -
tra ti vos de in te res se; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re -
la tas.

Art. 89. Ao Ser vi ço Téc ni co de Áu dio com pe te
pro mo ver a exe cu ção das ati vi da des de so no ri za ção
e gra va ção re a li za das no âm bi to do Se na do Fe de ral;
man ter em per fe i to fun ci o na men to os res pec ti vos
equi pa men tos ele trô ni cos exe cu tan do a ma nu ten ção
pre ven ti va dos ins ta la dos e es to ca dos; ela bo rar pro -
gra mas para atu a li za ção no sis te ma de som; efe tu ar
es tu dos para aqui si ção de no vos equi pa men tos for -
ne cen do es pe ci fi ca ções téc ni cas para a ela bo ra ção
de edi ta is de con cor rên cia; atu a li zar plan ta e di a gra -
mas das ins ta la ções ele trô ni cas; ar qui var as fi tas gra -
va das para for ne ci men to aos ór gãos da Casa e aos
Se na do res; co or de nar e con tro lar as ati vi da des de
so no ri za ção, gra va ção e ar qui va men to so no ro no âm -
bi to do Se na do Fe de ral, do Con gres so Na ci o nal e dos 
even tos in ter nos e ex ter nos de re pre sen ta ções ofi ci a -
is ou do Pre si den te do Se na do Fe de ral; e exe cu tar ou -
tras ta re fas cor re la tas.

Art. 90. Ao Ser vi ço Téc ni co da Rá dio Se na do
com pe te as se gu rar apo io téc ni co à exe cu ção das ati -
vi da des de gra va ção e trans mis são de pro gra mas ra -
di o fô ni cos do Se na do Fe de ral, man ten do em per fe i to
fun ci o na men to os res pec ti vos equi pa men tos ele trô ni -
cos; ela bo rar pro gra mas para atu a li za ção do sis te ma;
efe tu ar es tu dos téc ni cos; e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Art. 91. Ao Ser vi ço Téc ni co da TV Se na do com -
pe te as se gu rar apo io téc ni co à pro du ção, trans mis -
são, gra va ção e dis tri bu i ção dos pro gra mas da TV Se -
na do; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 92. À Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli cas
com pe te for mu lar a po lí ti ca se to ri al, em con so nân cia
com a po lí ti ca glo bal de Co mu ni ca ção So ci al do Se -
na do Fe de ral; co or de nar, ori en tar, con tro lar e di ri gir
as ati vi da des re la ci o na das com os pro ces sos de co -
mu ni ca ção in ter na e ex ter na; fa vo re cer a in te gra ção

en tre os ser vi do res e a Casa, agin do como ar ti cu la -
do ra jun to às dis tin tas uni da des ad mi nis tra ti vas; e to -
mar a ini ci a ti va de ações vol ta das para pro por ci o nar à 
so ci e da de a vi são do pa pel ins ti tu ci o nal do Se na do
Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Re la ções Pú bli cas:

I – Ser vi ço de Admi nis tra ção;
II – Ser vi ço de Re cep ção e Con ta tos;
III – Ser vi ço de Pes qui sa e Pla ne ja men to;
IV – Ser vi ço de Co o pe ra ção Insti tu ci o nal.
Art. 93. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção com pe te

re ce ber, con tro lar e dis tri bu ir o ex pe di en te da Sub se -
cre ta ria; ela bo rar a pro pos ta or ça men tá ria; pro por a
aqui si ção de ma te ri al per ma nen te e de con su mo; e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 94. Ao Ser vi ço de Re cep ção e Con ta tos
com pe te acom pa nhar vi si tan tes às de pen dên ci as do
Se na do Fe de ral; or ga ni zar re cep ções, ce ri mô ni as,
ses sões es pe ci a is do Se na do Fe de ral e ses sões so -
le nes do Con gres so Na ci o nal, em co or de na ção com
o Ce ri mo ni al da Pre si dên cia, com a Di re to ria-Ge ral e
a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa; man ter atu a li za do ban co 
de da dos de au to ri da des, as sim como das di ver sas
or dens de pre ce dên cia, e atu ar nos even tos ex tra or di -
ná ri os, tais como re cep ções, jan ta res e ina u gu ra ções; 
pres tar aten di men to à re a li za ção de ro te i ros tu rís ti cos 
e pa les tras ins ti tu ci o na is so bre o Se na do Fe de ral; e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 95. Ao Ser vi ço de Pes qui sa e Pla ne ja men to
com pe te pro vi den ci ar da dos e in for ma ções para sub -
si di ar o pla ne ja men to de Re la ções Pú bli cas; man ter
con ta tos com ór gãos con gê ne res vi san do ao in ter -
câm bio de in for ma ções; es ta be le cer os ro te i ros e pro -
to co los em co mum acor do com o Ce ri mo ni al da Pre -
si dên cia e a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa; e exe cu tar ou -
tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 96. Ao Ser vi ço de Co o pe ra ção Insti tu ci o nal
com pe te exer cer a ar ti cu la ção jun to aos ór gãos in ter -
nos e aos or ga nis mos ex ter nos com vis tas a ações
co o pe ra ti vas na área de re la ções pú bli cas, cri an do
par ce ri as pon tu a is que aten dam aos in te res ses ins ti -
tu ci o na is dos en vol vi dos.

SUB SE ÇAO VI
Da Se cre ta ria de Con tro le Inter no

Art. 97. À Se cre ta ria de Con tro le Inter no com pe -
te, no âm bi to do Se na do Fe de ral e de seus ór gãos su -
per vi si o na dos pla ne jar, di ri gir e exe cu tar as ati vi da -
des de ins pe ção e au di to ria con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -
men tá ria, ope ra ci o nal, pa tri mo ni al e de pes so al; pro -
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por nor mas e pro ce di men tos para a ade qua ção das
es pe ci fi ca ções dos ma te ri a is e ser vi ços e para o apri -
mo ra men to dos con tro les so bre os atos que im pli -
quem des pe sa ou obri ga ções; ve ri fi car a com pa ti bi li -
da de en tre as va ri a ções pa tri mo ni a is e os ren di men -
tos au fe ri dos por Se na do res e ser vi do res ocu pan tes
de car go ou em pre go co mis si o na dos ou fun ção de
con fi an ça; cri ar con di ções in dis pen sá ve is para as se -
gu rar efi cá cia ao con tro le ex ter no, exer ci do pelo Tri -
bu nal de Con tas da União; pro mo ver a in te gra ção de
ações com os de ma is ór gãos in te gran tes dos Sis te -
mas de Con tro le Inter no dos Po de res da União, exe -
cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria de
Con tro le Inter no:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Au di to ria de Ges tão:
III – Ser vi ço de Au di to ria de Pro gra mas.
Art. 98. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar no de sem pe nho de
suas ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas de su por te ad -
mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do ór gão.

Art. 99. Ao Ser vi ço de Au di to ria de Ges tão com -
pe te, no âm bi to do Se na do Fe de ral e de seus ór gãos
su per vi si o na dos, acom pa nhar os pro ce di men tos li ci -
ta tó ri os des de a ela bo ra ção do edi tal até a ho mo lo ga -
ção; exer cer o acom pa nha men to e a fis ca li za ção da
exe cu ção dos con tra tos téc ni cos es pe ci a li za dos e
dos con vê ni os e ou tros acor dos bi la te ra is; acom pa -
nhar e fis ca li zar a re a li za ção das obras e re for mas no
con jun to ar qui te tô ni co do Se na do Fe de ral, in clu í das
as re si dên ci as ofi ci a is; ve ri fi car a exa ti dão, a le ga li da -
de e a su fi ciên cia dos atos ad mi nis tra ti vos de ad mis -
são ou des li ga men to de pes so al e dos atos de con -
ces são de apo sen ta do ria e de pen são; emi tir pa re cer
su cin to e con clu si vo so bre a le ga li da de des ses atos,
re me ten do-os à apre ci a ção do Tri bu nal de Con tas da
União; ve ri fi car a le ga li da de e a le gi ti mi da de dos bens 
e ren di men tos de cla ra dos pe los Se na do res e ser vi -
do res ocu pan tes de car gos ou em pre gos co mis si o na -
dos ou fun ções de con fi an ça, ve ri fi can do a com pa ti bi -
li da de en tre as va ri a ções pa tri mo ni a is e os ren di men -
tos au fe ri dos; ve ri fi car a le ga li da de e a exa ti dão dos
pa ga men tos efe tu a dos a tí tu lo de re mu ne ra ção e be -
ne fí ci os aos Se na do res e ser vi do res; e exe cu tar ou -
tras ta re fas cor re la tas.

Art. 100. Ao Ser vi ço de Au di to ria de Pro gra mas
com pe te, no âm bi to do Se na do Fe de ral e de seus ór -
gãos su per vi si o na dos, efe tu ar o acom pa nha men to
fí si co e fi nan ce i ro dos pro gra mas de tra ba lho e do or -

ça men to; iden ti fi car re sul ta dos se gun do pro je tos ou
ati vi da des; ava li ar a ade qua da pro pri e da de do pro -
du to par ci al ou fi nal ob ti do, em face da es pe ci fi ca ção 
de ter mi na da; ava li ar re sul ta dos al can ça dos pe los
ad mi nis tra do res; ana li sar a ade qua ção dos ins tru -
men tos de ges tão – con tra tos, con vê ni os, acor dos,
ajus tes e ou tros con gê ne res – para con se cu ção dos
pla nos, pro gra mas, pro je tos e ati vi da des de sen vol vi -
das, in clu si ve quan to à le ga li da de de di re tri zes es ta -
be le ci das e à evo lu ção dos pre ços; re a li zar au di to ria
con tá bil nos pro ce di men tos ex pos tos pela con ta bi li -
da de ana lí ti ca e na ob ser vân cia dos li mi tes e di re tri -
zes es ta be le ci dos por le gis la ção es pe cí fi ca; fis ca li -
zar a flu i dez da re a li za ção da re ce i ta e da des pe sa;
opi nar se os re gis tros con tá be is fo ram efe tu a dos de
acor do com os prin cí pi os fun da men ta is de con ta bi li -
da de e se as de mons tra ções de les ori gi ná ri as re fle -
tem, ade qua da men te, a si tu a ção eco nô mi co-fi nan -
ce i ra do pa tri mô nio, com pre en den do, en tre ou tros,
os se guin tes as pec tos, in clu in do os res pec ti vos Fun -
dos Espe ci a is: exa me de pres ta ção ou to ma da de
con tas e da do cu men ta ção ins tru ti va e com pro ba tó -
ria dos atos e fa tos con tá be is-ad mi nis tra ti vos, e das
de mons tra ções fi nan ce i ras e no tas ex pli ca ti vas dos
or de na do res de des pe sa, ges to res e de ma is res pon -
sá ve is por di nhe i ro, bens e ou tros va lo res pú bli cos, e 
so bre elas emi tir pa re cer pré vio, re la tó rio e Cer ti fi ca -
do de Au di to ria, en ca mi nhan do-os ao Tri bu nal de
Con tas da União, atra vés do Di re tor-Ge ral; ve ri fi ca -
ção da exis tên cia fí si ca dos bens e de ou tros va lo res, 
acom pa nhan do os itens cons tan tes dos Almo xa ri fa -
dos; aná li se e pa re cer das pres ta ções de con tas das
en ti da des sub ven ci o na das pelo Se na do Fe de ral e
das trans fe rên ci as re a li za das, bem como acom pa -
nha men to da apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos
pelo Se na do Fe de ral a es sas en ti da des; aná li se dos
Su pri men tos de Fun dos con ce di dos e dos pro ces -
sos de res sar ci men to de des pe sas; exa me das pres -
ta ções de con tas apre sen ta das pelo Con se lho de
Su per vi são do SIS – Sis te ma Inte gra do de Sa ú de; e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

SUB SE ÇÃO VII
Da Asses so ria de Pla ne ja men to e Mo der ni za ção

Art. 101. À Asses so ria de Pla ne ja men to e Mo -
der ni za ção Admi nis tra ti va com pe te for mu lar as po lí ti -
cas de re cur sos hu ma nos, de in for ma ção, de pla ne ja -
men to e de mo der ni za ção ad mi nis tra ti va do Se na do
Fe de ral, em ar ti cu la ção com re pre sen tan tes das uni -
da des en vol vi das, nos ter mos das ori en ta ções fi xa -
das pela Co mis são Di re to ra, bem como o exer cí cio de 
ou tras atri bu i ções que lhe ve nham a ser de fe ri das.
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Pa rá gra fo úni co. A Co mis são Di re to ra es ta be le -
ce rá a com po si ção da Asses so ria de Pla ne ja men to e
Mo der ni za ção Admi nis tra ti va e fi xa rá a in fra-es tru tu ra 
e os re cur sos hu ma nos, ma te ri a is e fi nan ce i ros ne -
ces sá ri os ao seu fun ci o na men to.

SUB SE ÇÃO VIII
Do Ce ri mo ni al da Pre si dên cia

Art. 102. Ao Ce ri mo ni al da Pre si dên cia com pe te
pla ne jar, ori en tar e co or de nar as ati vi da des de re cep -
ção e au diên ci as do Ga bi ne te do Pre si den te do Se na -
do Fe de ral.

SE ÇÃO IV
Do Órgão Cen tral de Co or de na ção e Exe cu ção

Art. 103. É Órgão Cen tral de Co or de na ção e
Exe cu ção a Di re to ria-Ge ral.

Art. 104. À Di re to ria-Ge ral com pe te re a li zar a in -
te gra ção ad mi nis tra ti va do Se na do Fe de ral, com apo -
io dos de ma is ór gãos da es tru tu ra ge ral, di ri gir e con -
tro lar a po lí ti ca da ad mi nis tra ção, con so an te nor mas
le ga is re gu la men ta res e de li be ra ções da Co mis são
Di re to ra.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Di re to ria-Ge ral:
I – Ga bi ne te;
II – Asses so ria Téc ni ca:
III – Sub se cre ta ria de Te le co mu ni ca ções;
IV – Ser vi ço de Admi nis tra ção de Re si dên ci as

Ofi ci a is do Se na do Fe de ral;
V – Ser vi ço de Ati vi da des Exter nas;
VI – Ser vi ço Cen tral de Aten di men to ao Usuá -

rio;
VII – Ser vi ço de Apo io Ae ro por tuá rio;
VIII – Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va;
IX – Se cre ta ria Admi nis tra ti va;
X – Se cre ta ria de Ser vi ços;
XI – Se cre ta ria de Infor ma ção e Do cu men ta ção;
XII – Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli -

ca ções;
XIII – Se cre ta ria de Assis tên cia Mé di ca e So ci al;
XIV – Con se lho Edi to ri al;
XV – Con se lho de Admi nis tra ção;
XVI – Sub se cre ta ria Sis te ma Inte gra do de Sa ú -

de.

SUB SE ÇÃO I
Do Ga bi ne te da Di re to ria-Ge ral

Art. 105. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -
bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -

sem pe nho de suas ati vi da des; exe cu tar as ta re fas de
su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do
ór gão.

SUB SE ÇÃO II
Da Asses so ria Téc ni ca

Art. 106. A Asses so ria Téc ni ca com pe te pres tar
as ses so ra men to téc ni co ao Di re tor-Ge ral me di an te o
de sen vol vi men to de es tu dos e aná li ses de as sun tos
re la ci o na dos às com pe tên ci as da Di re to ria-Ge ral:
ela bo rar pa re ce res so bre as sun tos en ca mi nha dos ao
seu exa me pelo Di re tor-Ge ral.

SUB SE ÇÃO III
Da Sub se cre ta ria de Te le co mu ni ca ções

Art. 107. À Sub se cre ta ria de Te le co mu ni ca ções
com pe te a co or de na ção e ad mi nis tra ção ge ral de
todo o sis te ma de te le co mu ni ca ções do Se na do Fe -
de ral: re ce ber e trans mi tir, de acor do com nor mas es -
ta be le ci das pela Co mis são Di re to ra, men sa gens por
in ter mé dio dos sis te mas de te lex e te le fo nia: man ter o
con tro le das men sa gens re ce bi das e ex pe di das, bem
como dos ope ra do res da Cen tral Te le fô ni ca, dos equi -
pa men tos de te lex e trans mis so res e sua ma nu ten -
ção: con tro lar e exe cu tar li ga ções te le fô ni cas de toda
a rede in ter na e ex ter na da Casa, bem como pro je tar
e con tro lar a exe cu ção de to das as ins ta la ções re a li -
za das e a re a li zar no Se na do Fe de ral, efe tu an do a
pre vi são e o con tro le dos ser vi ços de en ge nha ria ne -
ces sá ri os a ins ta la ção, mo di fi ca ção ou ex pan são das
ins ta la ções e equi pa men tos exis ten tes: con tro lar o
aces so às ins ta la ções e ze lar pela se gu ran ça dos
equi pa men tos de te le fo nia e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Te le co mu ni ca ções:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Pro je tos;
III – Ser vi ço de Co mu ta ção Te le fô ni ca;
IV – Ser vi ço de Admi nis tra ção da Rede Te le fô ni -

ca;
V – Ser vi ço de Te lex e Te le fax;
VI – Ser vi ço de Admi nis tra ção.
Art. 108. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção do
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des e exe cu tar ou tras atri -
bu i ções cor re la tas.

Pa rá gra fo úni co. O Ga bi ne te con ta rá com um
cor po de Assis ten tes Téc ni cos a quem com pe te o
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aten di men to de pri me i ro ní vel aos usuá ri os dos ser vi -
ços de te le co mu ni ca ções.

Art. 109. Ao Ser vi ço de Pro je tos com pe te a ad -
mi nis tra ção, de sen vol vi men to, ma nu ten ção e con tro -
le de to dos os pro je tos de te le co mu ni ca ções da Sub -
se cre ta ria; im ple men tar os pro je tos de rede te le fô ni ca 
in ter na e a atu a li za ção das tec no lo gi as e equi pa men -
tos exis ten tes; ade quar a es tru tu ra fí si ca às nor mas
téc ni cas exi gi das: pro mo ver o ma pe a men to de toda a
rede te le fô ni ca exis ten te, atra vés do sis te ma
AUTO-CAD, in clu si ve de áre as onde ine xis tem plan -
tas de rede: pes qui sar e es pe ci fi car os soft wa res e
hard wa res ne ces sá ri os ao per ma nen te de sen vol vi -
men to do Sis te ma e exe cu tar ou tras atri bu i ções cor -
re la tas.

Art. 110. Ao Ser vi ço de Co mu ta ção Te le fô ni ca
com pe te ope rar o PABX MD110 e seus pe ri fé ri cos, e
in ter li ga ções da rede ex ter na com o Se na do Fe de ral:
ad mi nis trar os con tra tos de te le fo nia ce lu lar: efe tu ar a
ha bi li ta ção de li nhas ce lu la res e con tro lar os apa re -
lhos ce lu la res de pro pri e da de do Se na do Fe de ral ou
co lo ca dos à sua dis po si ção e exe cu tar ou tras atri bu i -
ções cor re la tas.

Art. 111. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção da Rede
Te le fô ni ca com pe te man ter e exe cu tar os ser vi ços na
rede in ter na de te le fo nia (ca bla gem), com to das as
suas co ne xões, des de o dis tri bu i dor-ge ral até os ter -
mi na is te le fô ni cos: fis ca li zar os con tro les en tre o Se -
na do Fe de ral e as com pa nhi as te le fô ni cas: con tro lar e 
ad mi nis trar as fa tu ras de li nhas di re tas, ra ma is e li -
nhas ce lu la res de cada usuá rio: pro vi den ci ar a ela bo -
ra ção, atu a li za ção e dis tri bu i ção per ma nen te do guia
te le fô ni co do Se na do Fe de ral e exe cu tar ou tras atri -
bu i ções cor re la tas.

Art. 112. Ao Ser vi ço de Te lex e Te le fax com pe te
ad mi nis trar as trans mis sões de te lex e te le fax: re ce -
ber e dis tri bu ir to das as cor res pon dên ci as atra vés de
fax e te lex para os se nho res Se na do res: man ter e
con tro lar to dos os equi pa men tos de Fac-sí mi le ins ta -
la dos no Se na do Fe de ral e re si dên ci as ofi ci a is: ge -
ren ci ar e ad mi nis trar o sis te ma TEIA e for ne cer ins tru -
ções para os usuá ri os: ge rir os con tra tos do Se na do
Fe de ral com a Embra tel e E.C.T., e exe cu tar ou tras
atri bu i ções cor re la tas.

Art. 113. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção com pe te
con tro lar o ma te ri al, pes so al e ex pe di en tes da Sub se -
cre ta ria; res pon der pela exe cu ção de tra ba lhos de en -
tra da de da dos e re pro du ção de tex tos; pre pa rar a
pro pos ta or ça men tá ria anu al, em ar ti cu la ção com os
ti tu la res das de ma is uni da des da Sub se cre ta ria, e
acom pa nhar a sua exe cu ção: man ter o ar qui vo ad mi -
nis tra ti vo e or ga ni zar a con so li da ção de da dos es ta -

tís ti cos: con tro lar e acom pa nhai o an da men to dos
pro ces sos de in te res se da Sub se cre ta ria e exe cu tar
ou tras atri bu i ções cor re la tas.

SUB SE ÇÃO IV
Do Ser vi ço de Admi nis tra ção de

Re si dên ci as Ofi ci a is do Se na do Fe de ral

Art. 114. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção de Re si -
dên ci as Ofi ci a is do Se na do Fe de ral com pe te pla ne -
jar, con tro lar e exe cu tar os tra ba lhos de ma nu ten ção
dos edi fí ci os: ze lar pela lim pe za e pelo per fe i to fun ci o -
na men to das ins ta la ções hi dráu li cas, elé tri cas e dos
ele va do res: pro vi den ci ar os re pa ros ne ces sá ri os;
man ter em per fe i to fun ci o na men to os equi pa men tos
elé tri cos e má qui nas ins ta la das: re ce ber, con fe rir,
man ter sob sua guar da e dis tri bu ir aos des ti na tá ri os
os ma te ri a is ad qui ri dos: man ter es cri tu ra ção pró pria
so bre ma te ri al: aten der as re qui si ções den tro dos li -
mi tes de for ne ci men to es ta be le ci dos: ela bo rar da dos
es ta tís ti cos de con su mo de ma te ri al: re a li zar o tom ba -
men to dos bens in ven ta ri an do anu al men te os bens
pa tri mo ni a is sob ori en ta ção e con tro le da Sub se cre -
ta ria de Admi nis tra ção de Ma te ri al e Pa tri mô nio: e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

SUB SE ÇÃO V
Do Ser vi ço de Ati vi da des Exter nas

Art. 115. Ao Ser vi ço de Ati vi da des Exter nas
com pe te exe cu tar to dos os ser vi ços re la ti vos a ser vi -
do res do Se na do Fe de ral jun to aos di ver sos ór gãos
pre vi den ciá ri os: à ob ten ção de pas sa por te para os
Se na do res e fun ci o ná ri os que vi a jam em mis são ofi ci -
al, bem como a ob ten ção das com pe ten tes ano ta -
ções di plo má ti cas: à dis tri bu i ção e con tro le de quo tas
de pas sa gens aé re as dos se nho res Se na do res: des -
pa cho e pro cu ra ção de do cu men tos: e exe cu tar ou -
tras ta re fas cor re la tas.

SUB SE ÇÃO VI
Do Ser vi ço Cen tral de Aten di men to ao Usuá rio

Art. 116. Ao Ser vi ço Cen tral de Aten di men to ao
Usuá rio com pe te aten der a de man da e dis tri bu i ção
dos pe di dos de ser vi ços ad mi nis tra ti vos dos Ga bi ne -
tes do Se na do: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

SUB SE ÇÃO VII
Do Ser vi ço de Apo io Ae ro por tuá rio

Art. 117. Ao Ser vi ço de Apo io Ae ro por tuá rio
com pe te co or de nar, ori en tar e con tro lar os tra ba lhos
re fe ren tes à as sis tên cia às au to ri da des do Se na do
Fe de ral no em bar que e de sem bar que nos ae ro por tos 
da ca pi tal fe de ral, e nos tra ba lhos de de sem ba ra ço de 
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ba ga gens e en co men das nos ter mi na is de car ga e
jun to aos ór gãos al fan de gá ri os, quan do pro ce den tes
do Exte ri or: man ter per fe i ta in te ra ção com os Ga bi ne -
tes dos Se na do res e com o Ser vi ço de Trans por te,
para me lhor de sem pe nho dos ser vi ços de sua com -
pe tên cia: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

SUB SE ÇÃO VIII
Da Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va

Art. 118. À Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la -
ti va com pe te:

I – re a li zar o po li ci a men to pre ven ti vo e a pro te -
ção per ma nen te nas de pen dên ci as e áre as ad ja cen -
tes de pró pri os do Se na do Fe de ral;

II – atu ar como ór gão de apo io à Cor re ge do ria
do Se na do Fe de ral;

III – efe tu ar as ta re fas de in ves ti ga ção e sin di -
cân cia com pa tí ve is com seus ob je ti vos;

IV – co la bo rar e, ne ces sa ri a men te, acom pa nhar 
as in ves ti ga ções so li ci ta das pela Po li cia Fe de ral, nas
de pen dên ci as do Se na do Fe de ral;

V – au xi li ar, quan do e sem pre que so li ci ta da, as
co mis sões de sin di cân cia e de in qué ri to ad mi nis tra ti -
vo dis ci pli nar;

VI – exe cu tar me di das de se gu ran ça, pla ne ja -
men to e es col ta do Pre si den te do Se na do Fe de ral,
de ma is Se na do res e au to ri da des, quan do so li ci ta da;

VII – en ca mi nhar in for ma ções ao pro ces sa men -
to de da dos, de acor do com os ma nu a is de pro ce di -
men tos per ti nen tes: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Se gu ran ça Le gis la ti va:

I – Ser vi ço de Admi nis tra ção;
II – Ser vi ço de Po li ci a men to e Se gu ran ça Inter -

na;
III – Ser vi ço de Po li ci a men to e Se gu ran ça Exter -

na;
IV – Ser vi ço de Inte li gên cia e Apo io às Ope ra -

ções Po li ci a is;
V – Ser vi ço de Pro te ção e Se gu ran ça de Dig ni -

tá ri os;
VI – Ser vi ço de Re gis tro.
Art. 119.  Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção com pe te:
I – re ce ber, con tro lar e dis tri bu ir o ma te ri al e o

ex pe di en te da Sub se cre ta ria;
II – pro ce der ao con tro le ad mi nis tra ti vo in ter no

do pes so al da Sub se cre ta ria;

III – pro mo ver a iden ti fi ca ção e emis são de cra -
chás, res sal va da a com pe tên cia da Sub se cre ta ria de
Admi nis tra ção de Pes so al;

IV – emi tir au to ri za ção de ve í cu los para os es ta -
ci o na men tos pri va ti vos;

V – pla ne jar e con tro lar o tre i na men to dos Ser vi -
do res da Sub se cre ta ria. bem como or ga ni zar es ca las
de ser vi ços;

VI – en ca mi nhar in for ma ções ao Sis te ma de
Pro ces sa men to de Da dos, de acor do com os ma nu a -
is de pro ce di men tos per ti nen tes;

VII – con tro lar e exe cu tar as ati vi da des ad mi nis -
tra ti vas in ter nas e ex ter nas da Sub se cre ta ria;

VIII – man ter ar qui vos da ati vi da de-meio re la ci o -
na dos à Sub se cre ta ria e or ga ni zar a con so li da ção
dos da dos es ta tís ti cos;

IX – pro ce der ao con tro le do pa tri mô nio da Sub -
se cre ta ria;

X – dar cum pri men to às de ter mi na ções do Di re -
tor da Sub se cre ta ria e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.

Art. 120. Ao Ser vi ço de Po li ci a men to e Se gu ran -
ça Inter na com pe te:

I – su per vi si o nar, con tro lar e exe cu tar os tra ba -
lhos de po li ci a men to das de pen dên ci as in ter nas do
Se na do Fe de ral;

II – pro mo ver o con tro le so bre o trân si to e o
aces so de pes so as nas de pen dên ci as do Se na do Fe -
de ral e vi si tan tes;

III – pre ser var o lo cal dos ilí ci tos nas de pen dên -
ci as in ter nas do Se na do Fe de ral, aci o nan do ime di a -
ta men te o Ser vi ço de Inte li gên cia e Apo io ás Ope ra -
ções Po li ci a is para as pro vi dên ci as ca bí ve is;

IV – efe tu ar pri são em fla gran te;
V – dar cum pri men to às de ter mi na ções do Di re -

tor da Sub se cre ta ria e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.

Art. 121. Ao Ser vi ço de Po li ci a men to e Se gu ran -
ça Exter na com pe te:

I – su per vi si o nar, con tro lar e exe cu tar os tra ba -
lhos de po li ci a men to das de pen dên ci as ex ter nas do
Se na do Fe de ral, in clu in do-se en tre elas as Re si dên -
ci as Ofi ci a is;

II – pre ser var o lo cal dos ilí ci tos nas de pen dên -
ci as ex ter nas do Se na do Fe de ral, aci o nan do ime di a -
ta men te o Ser vi ço de Inte li gên cia e Apo io às Ope ra -
ções Po li ci a is para as pro vi dên ci as ca bí ve is;

III – efe tu ar pri são em fla gran te;
IV – con tro lar o aces so de ve í cu los aos es ta ci o -

na men tos pri va ti vos do Se na do Fe de ral;
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V – dar cum pri men to às de ter mi na ções do Di re -
tor da Sub se cre ta ria e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.

Art. 122. Ao Ser vi ço de 1nte li gên cia e Apo io às
Ope ra ções Po li ci a is com pe te:

I – man ter in ter câm bio com os ór gãos ofi ci a is de 
in for ma ção e in te li gên cia;

II – dis po ni bi li zar base de da dos com in for ma -
ções ne ces sá ri as ao de sem pe nho das ati vi da des po -
li ci a is;

III – or ga ni zar e con tro lar o Cen tro de Ope ra -
ções da Sub se cre ta ria;

IV – man ter ar qui vos de do cu men ta ção re la ci o -
na dos à ati vi da de-fim da Sub se cre ta ria;

V – au xi li ar na apu ra ção dos de li tos ocor ri dos
nos pró pri os do Se na do Fe de ral;

VI – efe tu ar pri são em fla gran te;

VII – pre ser var o lo cal dos ilí ci tos nas de pen dên -
ci as do Se na do Fe de ral;

VIII – so li ci tar pe rí cia aos ór gãos de Se gu ran ça
Pú bli ca para au xí lio nas in ves ti ga ções;

IX – dar cum pri men to às de ter mi na ções do Di -
re tor da Sub se cre ta ria e exe cu tar ou tras ta re fas cor -
re la tas.

Art. 123. Ao Ser vi ço de Pro te ção e Se gu ran ça
de Dig ni tá ri os com pe te;

I – pla ne jar e exe cu tar os es que mas de se gu ran -
ça fí si ca dos Se na do res e de ma is au to ri da des que
es te jam nas de pen dên ci as do Se na do Fe de ral;

II – ze lar pela se gu ran ça e in te gri da de fí si cas
das de ma is au to ri da des con vi da das por esta Casa;

III – man ter a se gu ran ça nas se ções ple ná ri as e
nas co mis sões;

IV – efe tu ar pri são em fla gran te;
V – dar cum pri men to às de ter mi na ções do Di re -

tor da Sub se cre ta ria e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la -
tas.

Art. 124. Ao Ser vi ço de Re gis tro com pe te:
I – pro mo ver, or ga ni zar, re gis trar, em li vros pró -

pri os, as ocor rên ci as;
II – au tu ar as pe ças das in ves ti ga ções e sin di -

cân ci as re a li za das pela Sub se cre ta ria;
III – en ca mi nhar os au tos á cor po ra ção de po lí -

cia ju di ciá ria, nas hi pó te ses de pri são em fla gran te, e
ao Di re tor-Ge ral nos de ma is ca sos;

IV – dar cum pri men to às de ter mi na ções do Di -
re tor da Sub se cre ta ria e exe cu tar ou tras ta re fas cor -
re la tas;

SUB SE ÇÃO IX
Da Se cre ta ria Admi nis tra ti va

Art. 125. A Se cre ta ria Admi nis tra ti va com pe te
pla ne jar, su per vi si o nar, co or de nar e di ri gir as ati vi da -
des ad mi nis tra ti vas do Se na do Fe de ral re la ti vas a
pes so al, fi nan ças, ma te ri al e pa tri mô nio, com pras e
con tra ta ções de ser vi ços.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria
Admi nis tra ti va:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Apo io Téc ni co;
III – Ser vi ço de Pro to co lo Admi nis tra ti vo;
IV – Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de Pes so -

al;
V – Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra;
VI – Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de Ma te ri al 

e Pa tri mô nio;
VII – Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de Com -

pras e Con tra ta ções de Ser vi ços.
Art. 126. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 127. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co com pe te
pres tar o apo io téc ni co ne ces sá rio à re a li za ção das
ati vi da des da Se cre ta ria.

Art. 128. Ao Ser vi ço de Pro to co lo Admi nis tra ti vo
com pe te re a li zar o re gis tro e o con tro le dos pro ces sos 
que tra mi tam no âm bi to do Se na do Fe de ral.

Art. 129. A Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção
de Pes so al com pe te, em con jun to com a Asses so -
ria de Pla ne ja men to e Mo der ni za ção Admi nis tra ti -
va, for mu lar pla nos e pro gra mas e ela bo rar nor -
mas e pro ce di men tos de ad mi nis tra ção de re cur -
sos hu ma nos: exe cu tar as ati vi da des ope ra ci o na is
da ad mi nis tra ção de pes so al: e as ses so rar, co or -
de nar e ava li ar as de ci sões e as ações ge ren ci a is
re la ci o na das à vida fun ci o nal dos ser vi do res do
Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Admi nis tra ção de Pes so al:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Ca das tro Par la men tar;
III – Ser vi ço de Do cu men ta ção e Arqui vo;
IV – Ser vi ço de Pa ga men to de Pes so al;
V – Ser vi ço de Apo sen ta do ri as e Pen sões;
VI – Ser vi ço de Apo io Téc ni co;
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VII – Ser vi ço de Admi nis tra ção de Car gos e
Fun ções;

VIII – Ser vi ço de Di re i tos e De ve res;
IX – Ser vi ço de Aten di men to ao Usuá rio;
X– Ser vi ço de Se gu ri da de So ci al dos Con gres -

sis tas;
XI – Ser vi ço de Aten di men to ao ex-Par la men tar.
Art. 130. A Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de

Pes so al con ta rá com uma Co mis são Per ma nen te de
Pro mo ção para co or de nar os tra ba lhos re la ti vos a
pro mo ções; su per vi si o nar o pro ces so de ava li a ção de 
de sem pe nho, acom pa nhar os pro je tos de for ma ção
es pe cí fi ca para pro mo ção e apre ci ar re cur sos so bre
pro mo ção e ava li a ção de de sem pe nho.

Art. 131. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -
bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar seu ti tu lar no de sem -
pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas de
su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do
ór gão.

Art. 132. Ao Ser vi ço de Ca das tro Par la men tar
com pe te exe cu tar as ati vi da des de ca das tra men to
de Se na do res e Su plen tes: or ga ni zar, atu a li zar e
con tro lar os as sen ta men tos in di vi du a is dos Se na -
do res: ca das trar os de pen den tes dos par la men ta -
res para fins de as sis tên cia mé di ca: re gis trar a fre -
qüên cia dos par la men ta res co mu ni ca da pelo ór gão
com pe ten te: co mu ni car ao Ser vi ço de Pa ga men to
de Pes so al as al te ra ções fi nan ce i ras re la ti vas ao
au xí lio-mo ra dia e au sên ci as de Se na do res: exe cu -
tar as ati vi da des de ad mis são, ca das tra men to e
des li ga men to dos ocu pan tes de car gos em co mis -
são dos ga bi ne tes par la men ta res, in clu si ve dos
ser vi do res re qui si ta dos de ou tros ór gãos pú bli cos:
e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 133. Ao Ser vi ço de Do cu men ta ção e Arqui -
vo com pe te or ga ni zar e ar qui var do cu men tos re fe ren -
tes a pes so al: es ta be le cer cri té ri os para ma nu ten ção
de do cu men tos em ar qui vo tem po rá rio e ar qui vo mor -
to: efe tu ar o re gis tro de ar qui va men to e de sar qui va -
men to de do cu men tos: ex pe dir de cla ra ções e cer ti -
dões re la ti vas aos da dos ca das tra is: ori en tar e su per -
vi si o nar a eli mi na ção pe rió di ca de do cu men tos do ar -
qui vo: con fe rir os re gis tros dos da dos ca das tra is, cur -
ri cu la res e fi nan ce i ros re a li za dos pe los ór gãos da
Sub se cre ta ria, pro mo ven do a cor re ção de even tu a is
fa lhas: e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 134. Ao Ser vi ço de Pa ga men to de Pes so al
com pe te ela bo rar as fo lhas de pa ga men to dos Se na -
do res, e do pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta; man -
ter atu a li za das as ta be las de có di gos de pa ga men to,

des con tos e de con sig na ções; pro je tar as des pe sas
de cor ren tes das fo lhas de pa ga men to para fins or ça -
men tá ri os: ela bo rar gui as de re co lhi men to, re la tó ri os
e ex pe dir de cla ra ção de ren di men to; ca das trar e con -
tro lar as pen sões ju di ci a is e con sig na tá ri os: atu a li zar
o sis te ma de pro ces sa men to de pa ga men to de pes -
so al: e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 135. Ao Ser vi ço de Apo sen ta do ri as e Pen -
sões com pe te pre pa rar e ins tru ir os pro ces sos de
apo sen ta do ri as e pen sões: cal cu lar pro ven tos e pen -
sões: man ter atu a li za do o ca das tro de apo sen ta dos e
pen si o nis tas e res pec ti vos de pen den tes: ela bo rar o
mapa de tem po de ser vi ço: ins tru ir os pro ces sos de
re vi são de apo sen ta do ri as e pen sões: apos ti lar: ins -
tru ir os pro ces sos para pa ga men to do au xí lio-fu ne ral:
e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 136. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co com pe te
re a li zar as pes qui sas e pres tar o apo io téc ni co-ad mi -
nis tra ti vo ne ces sá rio às ati vi da des da Sub se cre ta ria;
acom pa nhar, se le ci o nar, co le tar, con so li dar e man ter
em ar qui vo atu a li za do as nor maS ad mi nis tra ti vas re -
fe ren tes a pes so al: pro vi den ci ar a aver ba ção de tem -
po de ser vi ço, edi tar o Bo le tim Admi nis tra ti vo do Pes -
so al: pro vi den ci ar a pu bli ca ção, nos ór gãos ofi ci a is de 
di vul ga ção, das ma té ri as re la ti vas a pes so al: e exe cu -
tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 137. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção de Car -
gos e Fun ções com pe te pro mo ver es tu dos vi san do
ade quar a es tru tu ra de car gos e fun ções às ne ces si -
da des ins ti tu ci o na is do Se na do Fe de ral: exe cu tar as
ati vi da des de ad mis são, mo vi men ta ção e pro gres são
fun ci o nal dos ser vi do res: pro mo ver a ava li a ção de de -
sem pe nho dos ser vi do res em es tá gio pro ba tó rio: con -
ce der os adi ci o na is pela lo ta ção em áre as pe ri go sas
e in sa lu bres: ge ren ci ar o sis te ma de pro ces sa men to
de da dos que dá su por te ao ca das tro fun ci o nal: con -
tro lar o aces so a in for ma ções no ca das tro fun ci o nal:
man ter atu a li za dos os có di gos das ta be las do His tó ri -
co Fun ci o nal; su ge rir al te ra ções no sis te ma de ca das -
tro fun ci o nal: e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 138. Ao Ser vi ço de Di re i tos e De ve res com -
pe te ins tru ir pro ces sos re la ti vos a di re i tos, de ve res e
be ne fí ci os do pes so al ati vo, pro mo ver os res pec ti vos
re gis tros ca das tra is e pro vi den ci ar so bre os cré di tos e 
des con tos a se rem efe tu a dos: ge rir o sis te ma de con -
tro le de fre qüên cia do pes so al: pro mo ver os re gis tros
nas car te i ras de tra ba lho: ge rir os pro gra mas de be -
ne fí ci os so ci a is. man ten do atu a li za dos os va lo res:
pro por a im plan ta ção de no vos be ne fí ci os e a atu a li -
za ção) da res pec ti va le gis la ção: e exe cu tar ou tras ati -
vi da des cor re la tas.
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Art. 139. Ao Ser vi ço de Aten di men to ao Usuá rio
com pe te cen tra li zar a de man da de so li ci ta ções de in -
for ma ções dos par la men ta res, ser vi do res ati vos. apo -
sen ta dos. pen si o nis tas, nos as sun tos re la ti vos à com -
pe tên cia da Sub se cre ta ria: e exe cu tar ou tras ati vi da -
des cor re la tas.

Art. 140. Ao Ser vi ço de Se gu ri da de So ci al dos
Con gres sis tas com pe te pre pa rar e ins tru ir os pro -
ces sos de apo sen ta do ri as e pen sões dos se gu ra -
dos do Pla no de Se gu ri da de So ci al dos Con gres sis -
tas: pro vi den ci ar a con ces são e a ma nu ten ção dos
be ne fí ci os: cal cu lar pro ven tos e pen sões: man ter
atu a li za do o ca das tro de apo sen ta dos e pen si o nis -
tas e res pec ti vos de pen den tes: e exe cu tar ou tras
ta re fas cor re la tas.

Art. 141. Ao Ser vi ço de Aten di men to ao ex-Par -
la men tar com pe te cen tra li zar () aten di men to aos
ex-Par la men ta res e seus de pen den tes.

Art. 142. A Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção Fi -
nan ce i ra com pe te co or de nar, ori en tar e con tro lar a
exe cu ção do Sis te ma de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra e
Orça men tá ria do) Se na do Fe de ral: co or de nar a ela -
bo ra ção das pres ta ções de con tas tri mes tral e anu al:
co or de nar a ela bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria e
os pe di dos de aber tu ra de cré di tos adi ci o na is: exe cu -
tar a fis ca li za ção dos cré di tos. o pro ces sa men to das
des pe sas e a pre pa ra ção) dos pa ga men tos: e co or -
de nar a exe cu ção) de me di das re la ti vas ao cro no gra -
ma de de sem bol so fi nan ce i ro do or ça men to e cré di -
tos adi ci o na is.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra:

I – Ga bi ne te:

II – Ser vi ço de Apo io Téc ni co:

III – Ser vi ço de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra:

IV – Ser vi ço de Con ta bi li da de: e

V – Ser vi ço de Admi nis tra ção Orça men tá ria.

Art. 143. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -
bre o ex pe di en te. as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: exe cu tar as ta re fas de
Su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do
ór gão.

Art. 144. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co com pe te
pres tar o apo io téc ni co ne ces sá rio à re a li za ção das
ati vi da des da Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção Fi nan -
ce i ra.

Art. 145. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção Fi nan ce i -
ra com pe te re gis trar, clas si fi car e con tro lar os do cu -
men tos que de rem en tra da para li qüi da ção e pa ga -
men to: re gis trar e con tro lar os sal dos ve ri fi ca dos:
com por os pro ces sos que de ve rão con ter os do cu -
men tos exi gi dos pela le gis la ção per ti nen te: con tro lar
as con ces sões de su pri men to de fun dos; con tro lar as
con tas ban cá ri as: man ter sob sua guar da os che ques. 
or dens ban cá ri as, va lo res e toda do cu men ta ção con -
tá bil. in clu si ve a re fe ren te aos pro ces sos li ci ta tó ri os
com trân si to pela Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de
Ma te ri al e Pa tri mô nio; pre pa rar a do cu men ta ção re fe -
ren te a pa ga men tos. acom pa nha da do res pec ti vo
pro ces so, para a com pe ten te as si na tu ra do Di re tor da 
Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra e do
Orde na dor da Des pe sa; re me ter ao Ser vi ço de Con -
ta bi li da de os pro ces sos pa gos, bem como a po si ção
do sal do fi nan ce i ro: con tro lar a cre den ci al de for ne ce -
do res e re pre sen tan tes le ga is, para pa ga men tos: en -
ca mi nhar aos agen tes fi nan ce i ros todo e qual quer do -
cu men to que au to ri ze mo vi men ta ção nas con tas ban -
cá ri as do Se na do Fe de ral: e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Art. 146. Ao Ser vi ço de Con ta bi li da de com pe te
efe tu ar a con fe rên cia dos pro ces sos pa gos: efe tu ar
lan ça men tos de re ce i ta e des pe sa, bem Como os lan -
ça men tos con tá be is para fins de pro ces sa men to de
da dos: con fe rir os lan ça men tos efe tu a dos pelo ór gão
de in for má ti ca do Se na do Fe de ral, pro ce den do às
cor re ções ne ces sá ri as: ela bo rar os ba lan ce tes e de -
mons tra ti vos con tá be is dos sis te mas or ça men tá rio, fi -
nan ce i ro, pa tri mo ni al e de com pen sa ção do Se na do
Fe de ral, bem como o qua dro das va ri a ções pa tri mo ni -
a is, para as si na tu ra jun ta men te com o Di re tor do ór -
gão: ana li sar ba lan ce tes e ba lan ços das uni da des da
ad mi nis tra ção e das en ti da des sub ven ci o na das; con -
so li dar men sal men te os ba lan ce tes das uni da des or -
ça men tá ri as, para se rem en vi a dos à Se cre ta ria de
Con tro le Inter no e ao Tri bu nal de Con tas da União:
ela bo rar tri mes tral men te a pres ta ção de con tas do
Se na do Fe de ral para a Co mis são Di re to ra: efe tu ar o
en cer ra men to e a re a ber tu ra das con tas do exer cí cio:
e ela bo rar anu al men te a pres ta ção de con tas do Se -
na do Fe de ral, para ser en vi a da ao Tri bu nal de Con tas
da União.

Art. 147. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção Orça -
men tá ria com pe te ela bo rar a pro pos ta or ça men tá ria
do Se na do Fe de ral, de acor do com as ins tru ções ba i -
xa das pela Co mis são Di re to ra e de ma is nor mas le ga -
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is que dis ci pli nam a ma té ria: acom pa nhar a exe cu ção
da Lei Orça men tá ria e dos atos per ti nen tes aos cré di -
tos adi ci o na is com o acom pa nha men to fí si co e fi nan -
ce i ro por Pro je tos e ati vi da des: ela bo rar as nor mas de 
ad mi nis tra ção or ça men tá ria, no âm bi to do Se na do
Fe de ral: exa mi nar e pro ce der às al te ra ções no or ça -
men to de ta lha do por pro gra ma de tra ba lho e na tu re za 
da des pe sa; ela bo rar pro pos ta para aber tu ra de cré di -
tos adi ci o na is: ela bo rar o cro no gra ma de de sem bol so
fi nan ce i ro do or ça men to e dos cré di tos adi ci o na is
apro va dos pelo Se na do Fe de ral; ela bo rar de mons tra -
ti vos men sa is so bre a exe cu ção or ça men tá ria: con tro -
lar a des pe sa de cor ren te da exe cu ção dos con tra tos e 
con vê ni os fir ma dos pelo Se na do Fe de ral: e exe cu tar
ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 148. À Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de
Ma te ri al e Pa tri mô nio com pe te co or de nar, ori en tar e
con tro lar a exe cu ção das ati vi da des do sis te ma de
ad mi nis tra ção de ma te ri al e do pa tri mô nio do Se na do
Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Admi nis tra ção de Ma te ri al e Pa tri mô nio:

I – Ga bi ne te;

II – Ser vi ço de Admi nis tra ção do Pa tri mô nio:
III – Ser vi ço de Pla ne ja men to e Con tro le de Ma -

te ri al:

IV – Ser vi ço de Almo xa ri fa dos:

V – Ser vi ço de Con tro le de Qu a li da de.
Art. 149. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 150. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção do Pa tri -
mô nio com pe te es pe ci fi car e, pro du zir des cri ções pa -
dro ni za das. co di fi car e ca ta 1o gar os bens pa tri mo ni a -
is do Se na do Fe de ral; re a li zar o con tro le de tom ba -
men to dos bens pa tri mo ni a is, in clu si ve a iden ti fi ca ção 
vi su al dos bens. a lo ca li za ção e o es ta do de con ser -
va ção dos mes mos: con tro lar a exis tên cia, a lo ca li za -
ção e a mo vi men ta ção dos bens pa tri mo ni a is, in clu si -
ve a res pon sa bi li da de dos ti tu la res da guar da dos
mes mos: re a li zar in ven tá ri os pe rió di cos dos bens. de
for ma dis cri mi na da, com ma i or fre qüên cia para os de
ma i or va lor: pro por so lu ções para os bens que fo rem
con si de ra dos in ser ví ve is, pro pon do sua re cu pe ra ção, 
se for eco no mi ca men te jus ti fi cá vel, ou sua ali e na ção:

pro vi den ci ar e con tro lar o aten di men to dos ser vi ços
de as sis tên cia téc ni ca para os equi pa men tos de es -
cri tó rio: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 151. Ao Ser vi ço de Pla ne ja men to e Con tro le 
de Ma te ri al com pe te re a li zar es tu dos de con su mo do
ma te ri al, pro du zin do ele men tos do pla ne ja men to e
da dos es ta tís ti cos cor res pon den tes; de ter mi nar a po -
lí ti ca do res su pri men to dos es to ques, in clu in do ní ve is
má xi mos, pon tos de re po si ção, es to ques de se gu ran -
ça; ela bo rar a pro gra ma ção das ne ces si da des de ma -
te ri al (Ca len dá rio de Com pras) em con jun to com uni -
da de es pe ci a li za da da Sub se cre ta ria de Admi nis tra -
ção de Com pras e Con tra ta ções de Ser vi ços: exe cu -
tar o con tro le fí si co e fi nan ce i ro dos es to ques; pla ne -
jar a re a li za ção dos in ven tá ri os fí si cos de ma te ri al: re -
a li zar le van ta men tos e es tu dos ne ces sá ri os ao sa ne -
a men to dos es to ques de ma te ri a is ina ti vos, em ex -
ces so, ob so le tos in ser ví ve is, to man do as pro vi dên ci -
as ini ci a is para sua ali e na ção; in te grar em con jun to
com o pes so al da Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de
Com pras e Con tra ta ções de Ser vi ços, o Nú cleo de
Aten di men to ao Usuá rio, par ti cu lar men te no que se
re fe re ao aten di men to das so li ci ta ções de bens pa tri -
mo ni a is: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 152. Ao Ser vi ço de Almo xa ri fa dos com pe te
re ce ber, con fe rir, clas si fi car aguar dar e con tro lar a
dis tri bu i ção dos ma te ri a is ad qui ri dos; exe cu tar a ins -
pe ção ma te ri a is re ce bi dos, de acor do com os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos pelo Ser vi ço de Con tro le de
Qu a li da de; exe cu tar a pre ser va ção dos ma te ri a is es -
to ca dos; par ti ci par da exe cu ção dos in ven tá ri os fí si -
cos de ma te ri al: con tro lar as ins ta la ções e os equi pa -
men tos de pre ven ção a in cên di os; de sen vol ver es tu -
dos para a re cu pe ra ção e re u ti li za ção de ma te ri a is
ne ces sá ri os às ati vi da des do Se na do Fe de ral; su per -
vi si o nar as ati vi da des dos al mo xa ri fa dos des cen tra li -
za dos: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 153. Ao Ser vi ço de Con tro le de Qu a li da de
com pe te es pe ci fi car e pro du zir des cri ções pa dro ni za -
das para to dos os itens de ma te ri al ne ces sá ri os ao
Se ri a do Fe de ral. in de pen den te men te de sua des ti na -
ção e uso: con tro lar a atri bu i ção de có di gos de ma te ri -
al, man ten do atu a li za da a ma triz de clas si fi ca ção de
ma te ri al: re a li zar es tu dos de pa dro ni za ção de ma te ri -
a is e de bens pa tri mo ni a is: re a li zar, em Con jun to com
uni da de es pe ci a li za da da Sub se cre ta ria de Admi nis -
tra ção de Com pras e Con ra ta ções de Ser vi ços, es tu -
dos de de sen vol vi men to de al ter na ti vas aten di men to
às ne ces si da des dos usuá ri os, in clu si ve com o em -
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pre go do pro ces so de ter ce i ri za ção; es ta be le cer cri té -
ri os e pro ce di men tos a se rem exe cu ta dos pelo Ser vi -
ço de Almo xa ri fa dos na ins pe ção de ma te ri a is re ce bi -
dos; de sen vol ver pro ces sos de qua li da de to tal para
aten di men to dos usuá ri os: e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Art. 154. A Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de
Com pras e Con tra ta ções de Ser vi ços com pe te pla ne -
jar, di ri gir e con tro lar as ati vi da des re la ci o na das com
aqui si ção de ma te ri a is, con tra ta ção de ser vi ços e ad -
mi nis tra ção dos for ne ci men tos e ser vi ços con tra ta -
dos.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Admi nis tra ção de Com pras e Con tra ta ções de
Ser vi ços:

I – Ga bi ne te;
II – Co mis são Per ma nen te de Li ci ta ção;
III– Ser vi ço de Pla ne ja men to e Con tro le de

Com pras e Con tra ta ções:
IV – Ser vi ço de Apo io Téc ni co a Com pras:
V – Ser vi ço de Exe cu ção de Com pras;
VI – Ser vi ço de Con tra ta ções de Ser vi ços.
Art. 155. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 156. À Co mis são Per ma nen te de Li ci ta ção
com pe te pro ces sar e jul gar as li ci ta ções para aqui si -
ção de ma te ri a is e con tra ta ção de obras e ser vi ços
nas mo da li da des To ma da de Pre ços e Con cor rên cia,
pra ti can do to dos os de ma is atos re fe ren tes às suas
ati vi da des pe cu li a res, de acor do com a le gis la ção es -
pe cí fi ca; jul gar os re cur sos ad mi nis tra ti vos in ter pos -
tos por li ci tan tes, em pri me i ra ins tân cia e jul gar, de fi ni -
ti va men te, os pro ces sos de ins cri ção no Ca das tro de
For ne ce do res do Se na do Fe de ral: e de sem pe nhar
ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 157. Ao Ser vi ço de Pla ne ja men to e Con tro le 
de Com pras e Con tra ta ções com pe te efe tu ar a ha bi li -
ta ção de for ne ce do res, man ten do um Ca das tro atu a -
li za do: ela bo rar, con tro lar e man ter atu a li za da a ma -
triz de clas si fi ca ção de ser vi ços: pes qui sar fon tes al -
ter na ti vas de su pri men to de ma te ri a is e de pres ta ção
de ser vi ços: par ti ci par do pro ces so de de sen vol vi -
men to de for ne ce do res. cm Con jun to com ór gão es -
pe ci a li za do da Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de

Ma te ri al e Pa tri mô nio: re a li zar pes qui sas de mer ca do
e ou tras ne ces sá ri as para a de fi ni ção dos pre ços es ti -
ma dos de ma te ri a is e de ser vi ços: pro por. para ava li a -
ção e apro va ção su pe ri o res, a po lí ti ca de aqui si ção
de ma te ri a is, de bens pa tri mo ni a is mó ve is e de con -
tra ta ção de obras e de ser vi ços para o Se na do Fe de -
ral: in te grar, em con jun to com o pes so al da Sub se cre -
ta ria de Admi nis tra ção de Ma te ri al e Pa tri mô nio, o Nú -
cleo de Aten di men to ao Usuá rio, par ti cu lar men te no
que se re fe re ao an da men to e exe cu ção dos pro ces -
sos de com pra e de con tra ta ção de ser vi ços: e exe cu -
tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 158. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co a Com -
pras com pe te ela bo rar mi nu tas de atos con vo ca tó ri os 
(edi ta is). de con tra tos e de adi ta men tos con tra tu a is:
ela bo rar pa re ce res téc ni cos e ex po si ção de mo ti vos
so bre jul ga men tos de pro ces sos li ci ta tó ri os: pres tar
apo io téc ni co-ju rí di co à Co mis são Per ma nen te de Li -
ci ta ção e as Co mis sões Espe ci a is de Li ci ta ção: to mar 
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para exe cu tar as con tra -
ta ções pro ces sa das pe las co mis sões: ad mi nis trar os
con tra tos de cor ren tes de con tra ta ções pro ces sa das
pe las Co mis sões: ori en tar a exe cu ção de com pras e
con tra ta ções de ser vi ços atra vés de im por ta ções: e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 159. Ao Ser vi ço de Exe cu ção de Com pras
com pe te pro ces sar as li ci ta ções na mo da li da de “Con -
vi te”, de acor do com as dis po si ções le ga is vi gen tes;
pro ces sar as aqui si ções de ma te ri a is, com dis pen sa
ou com Ine xi gi bi li da de de li ci ta ção, de acor do com as
dis po si ções le ga is vi gen tes: for ma li zar as con tra ta -
ções das aqui si ções de sua res pon sa bi li da de, emi tin -
do os do cu men tos con tra tu a is cor res pon den tes: ad -
mi nis trar o for ne ci men to re la ti vo às aqui si ções de sua 
res pon sa bi li da de, até o cum pri men to da úl ti ma cláu -
su la con tra tu al vi gen te; to mar as me di das ne ces sá ri -
as ao pro ces sa men to do pa ga men to dos ma te ri a is
ad qui ri dos; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 160. Ao Ser vi ço de Con tra ta ções de Ser vi -
ços com pe te pro ces sar as li ci ta ções na mo da li da de 
“Con vi te”, para con tra ta ção de obras e de ser vi ços,
de acor do com as dis po si ções le ga is vi gen tes: pro -
ces sar as con tra ta ções de obras e de ser vi ços, com 
dis pen sa ou com ine xi gi bi li da de de li ci ta ção, de
acor do com as dis po si ções le ga is vi gen tes: for ma li -
zar as con tra ta ções de sua res pon sa bi li da de, emi -
tin do os do cu men tos con tra tu a is cor res pon den tes:
ad mi nis trar os con tra tos de ser vi ços de sua res pon -
sa bi li da de, até o cum pri men to da úl ti ma cláu su la
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con tra tu al vi gen te: to mar as me di das ne ces sá ri as
ao pro ces sa men to do pa ga men to dos con tra tos sob 
sua ad mi nis tra ção ad qui ri dos; e exe cu tar ou tras ta -
re fas cor re la tas.

SUB SE ÇÃO X
Da Se cre ta ria de Ser vi ços

Art. 161. A Se cre ta ria de Ser vi ços com pe te pla -
ne jar, su per vi si o nar, co or de nar e di ri gir a exe cu ção
dos ser vi ços vin cu la dos a obras e re pa ros em imó ve -
is, ins ta la ções, lim pe za e ma nu ten ção de bens mó ve -
is e imó ve is, trans por te e por ta ria.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria de
Ser vi ços:

I – Ga bi ne te;

II – Ser vi ço de Apo io Téc ni co:

III – Sub se cre ta ria de Enge nha ria:

IV – Sub se cre ta ria de Ser vi ços Ge ra is.

Art. 162. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -
bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 163. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co com pe te
pres tar o apo io téc ni co ne ces sá rio a re a li za ção das
ati vi da des da Se cre ta ria de Ser vi ços.

Art. 164. À Sub se cre ta ria de Enge nha ria com -
pe te a pre vi são, a co or de na ção, con tro le e di re ção
dos ser vi ços re la ti vos a pro je tos e obras do Se na do
Fe de ral: a exe cu ção de re pa ros nos edi fí ci os e ele va -
do res: a ma nu ten ção de pi sos, vias de es co a men to
de águas plu vi a is e das ins ta la ções sa ni tá ri as hi dráu -
li cas e elé tri cas; a pre ven ção e re pa ros re fe ren tes à
in fil tra ção de água nas cons tru ções; o con tro le e ma -
nu ten ção da usi na ge ra do ra de for ça e luz; a ur ba ni -
za ção das áre as; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Enge nha ria:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Obras;
III – Ser vi ço de Ma nu ten ção:
IV – O Ser vi ço de Insta la ções Espe ci a is;
V – Ser vi ço de Insta la ções Pre di a is.
Art. 165. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção
de seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no
de sem pe nho de suas ati vi da des: exe cu tar as ta re fas

de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 166. Ao Ser vi ço de Obras com pe te a pre vi -
são, con tro le, co or de na ção e exe cu ção dos tra ba lhos
re fe ren tes às obras e mo di fi ca ções nos edi fí ci os ou
ins ta la ções: ofe re cer su ges tões so bre os ser vi ços
que de vam ser re a li za dos, bem como so bre as com -
pras a se rem efe tu a das den tro dos li mi tes a se rem es -
ta be le ci dos pelo Di re tor-Ge ral. para aten di men to de
si tu a ções emer gen tes: e exe cu tar ou tras ta re fas cor -
re la tas.

Art. 167. Ao Ser vi ço de Ma nu ten ção com pe te a
exe cu ção de pe que nas obras e re pa ros nos imó ve is do
Se na do Fe de ral: efe tu ar tra ba lhos de car pin ta ria e mar -
ce na ria: pre ve nir aci den tes e in cên di os e re a li zar to dos
os tra ba lhos re fe ren tes a ma nu ten ção e ur ba ni za ção dos 
edi fí ci os: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 168. Ao Ser vi ço de Insta la ções Espe ci a is
com pe te a exe cu ção. Co or de na ção, con tro le e ma nu -
ten ção das ins ta la ções elé tri cas e dos ele va do res: a
ma nu ten ção, ope ra ção e con tro le da Usi na Ge ra do ra
de for ça e luz: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 169. Ao Ser vi ço de Insta la ções Pre di a is
com pe te a ma nu ten ção e exe cu ção de re for ma nas
re des de água e ar con di ci o na do dos edi fí ci os: e a
exe cu ção de ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 170. A Sub se cre ta ria de Ser vi ços Ge ra is
com pe te à pre vi são, a co or de na ção, o con tro le e di re -
ção das ati vi da des vin cu la das a lim pe za, trans por te,
e por ta ria do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Ser vi ços Ge ra is:

I – Ga bi ne te:
II – Ser vi ço de Trans por te:
III – Ser vi ço de Por ta ria;
Art. 171.  Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 172.  Ao Ser vi ço de Trans por te com pe te a
guar da e a ma nu ten ção dos ve í cu los do Se na do Fe -
de ral; for ne cer trans por te aos Se na do res e aos ser vi -
do res in di ca dos pela Co mis são Di re to ra; pro vi den ci ar 
o re ce bi men to do se gu ro. em caso de aci den te.

Art. 173. Ao Ser vi ço de Por ta ria com pe te re -
ce ber, re gis trar e dis tri bu ir cor res pon dên cia. Diá ri -
os Ofi ci a is, jor na is e pu bli ca ções; ex pe dir e en tre -
gar cor res pon dên cia; ano tar o com pa re ci men to
dos Se na do res: aten der aos Se na do res e ór gãos
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ad mi nis tra ti vos do Se na do em atri bu i ções ine ren -
tes ao Ser vi ço de Por ta ria; en ca mi nhar os pe di dos
de au diên cia.

SUBSEÇÃO XI
Da Se cre ta ria de Infor ma ção e Do cu men ta ção

Art. 174. A Se cre ta ria de Infor ma ção e Do cu -
men ta ção com pe te pla ne jar. su per vi si o nar e co or de -
nar as ati vi da des vin cu la das ao sis te ma de in for ma -
ção e do cu men ta ção do Se na do Fe de ral, re la ti vas ao
Arqui vo, Bi bli o te ca, Mu seu, Infor ma ções, Tra du ção e
Inter pre ta ção.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria de
Infor ma ção e Do cu men ta ção:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Mu seu:
III – Ser vi ço de Tra du ção e Inter pre ta ção:
IV – Sub se cre ta ria de Arqui vo:
V – Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca:
VI – Sub se cre ta ria de lnfor ma ções.
Art. 175.  Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te. as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 176. Ao Ser vi ço de Mu seu com pe te re ce ber, 
co le tar. Pes qui sar, clas si fi car, con ser var, res ta u rar e
guar dar as pe ças e do cu men tos que com põem o
acer vo his tó ri co e ar tís ti co do Se na do Fe de ral; di vul -
gar o acer vo do Mu seu, atra vés de ex po si ções per -
ma nen tes, tem po rá ri as e iti ne ran tes: co or de nar as
ações que en vol vam os es pa ços de ex po si ções do
Se na do, di vul gar as ações do Mu seu, nos ter mos da
le gis la ção em vi gor.

Art. 177. Ao Ser vi ço de Tra du ção e Inter pre ta -
ção com pe te pro ce der, nos idi o mas para os qua is dis -
po nha de tra du to res-in tér pre tes ha bi li ta dos, a tra du -
ção ou ver são de do cu men tos de ca rá ter le gis la ti vo
ou ad mi nis tra ti vo de in te res se da Pre si dên cia do Se -
na do, dos Se na do res, do Di re tor-Ge ral, do Se cre tá -
rio-Ge ral da Mesa, e dos Di re to res de Se cre ta ria e
Sub se cre ta ri as do Se na do Fe de ral; atu ar na in ter pre -
ta ção con se cu ti va de au diên ci as con ce di das pelo
Pre si den te do Se na do Fe de ral, pe los Se na do res,
pelo Di re tor-Ge ral, pelo Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, e
pe los de ma is Di re to res da Casa a dig ni tá ri os es tran -
ge i ros, na que les idi o mas para os qua is dis po nha de
tra du to res-in tér pre tes ha bi li ta dos; con tro lar a exe cu -
ção dos tra ba lhos, ar ma ze nar e re cu pe rar as in for ma -

ções re la ti vas à sua área; e re a li zar ou tras ta re fas cor -
re la tas.

Art. 178. A Sub se cre ta ria de Arqui vo com pe te
pla ne jar. co or de nar e con tro lar as ati vi da des re la ti vas
à guar da e con ser va ção de do cu men tos que lhe fo -
rem en ca mi nha dos.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Arqui vo:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Arqui vo His tó ri co:
III – Ser vi ço de Arqui vo de Pro po si ções e Pu bli -

ca ções.
Art. 179.  Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 180.  Ao Ser vi ço de Arqui vo His tó ri co com -
pe te clas si fi car, res ta u rar e ar qui var os do cu men tos
de real va lor his tó ri co; or ga ni zar ca tá lo gos: aten der
pe di dos de pes qui sa e for ne cer có pi as de do cu men -
tos quan do de vi dar nen te au to ri za do: pro por me di das
de in ter câm bio com o Arqui vo Na ci o nal; or ga ni zar ar -
qui vo de mi cro fil mes: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re -
la tas; or ga ni zar as bi o gra fi as dos Se na do res: re ce ber
re por ta gens fo to grá fi cas e do cu men tos ci ne ma to grá -
fi cos das ses sões do Se na do Fe de ral e do Con gres so 
Na ci o nal; pro ce der à mi cro fil ma gem de do cu men tos,
ela bo rar e pro gra mar, ava li ar e re co lher, em co la bo ra -
ção com os de ma is ór gãos do Se na do Fe de ral, os do -
cu men tes ad mi nis tra ti vos ul ti ma dos: pro por a eli mi na -
ção dos do cu men tos des ti tu í dos de qual quer va lor: e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 181. Ao Ser vi ço de Arqui vo de Pro po si ções
e Pu bli ca ções com pe te re ce ber, clas si fi car, ar qui var e 
ca ta lo gar as pro po si ções com tra mi ta ção en cer ra da;
re qui si tar avul sos re fe ren tes às pro po si ções; aten der
so li ci ta ções de de sar qui va men to; en ca mi nhar à guar -
da do Ser vi ço de Arqui vo His tó ri co do cu men tos com
mais de vin te anos de ar qui va men to: or ga ni zar arq
uivo de mi cro fil ma gem e de pro po si ções: re ce ber e
ar qui var as pu bli ca ções do Se na do Fe de ral; man ter
co le ções dos Diá ri os do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Con gres so Na ci o nal; do Diá rio
Ofi ci al da União e do Dis tri to Fe de ral e dos Ana is do
Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal: aten der re -
qui si ções de exem pla res de pu bli ca ções, re ce ber e
ar qui var, de vi da men te en ca der na dos, ao fim de cada
Le gis la tu ra. as atas das co mis sões; re ce ber e ar qui -
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var, em in vó lu cros la cra dos, as atas das ses sões se -
cre tas e ou tros do cu men tos con si de ra dos si gi lo sos
pela Co mis são Di re to ra; or ga ni zar ar qui vo de mi cro fil -
mes das pu bli ca ções de atas não-si gi lo sas: e exe cu -
tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 182. A Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca com pe te
for ne cer su por te in for ma ci o nal aos tra ba lhos de sen -
vol vi dos no âm bi to ex clu si vo do Se na do Fe de ral:

– Pla ne jar, co or de nar e con tro lar as ati vi da des
de in for ma ção vin cu la das ao acer vo; ge ren ci ar a
Rede SABI (Sub sis te ma de Admi nis tra ção de Bi bli o -
te cas).

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Bi bli o te ca:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de De sen vol vi men to de Co le ções:
III – Ser vi ço de Pro ces sos Téc ni cos:
IV – Ser vi ço de Aten di men to ao Usuá rio:
V – Ser vi ço de Mul ti me i os;
VI – Ser vi ço de Ge rên cia da Rede – SABI.
Art. 183. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 184. Ao Ser vi ço de De sen vol vi men to de Co -
le ções com pe te de fi nir as po lí ti cas de se le ção, aqui si -
ção e des car te; pré-ca ta lo gar, re gis trar e con tro lar o
ma te ri al ad qui ri do; man ter o con tro le bi bli o grá fi co das 
pu bli ca ções pro du zi das pelo Se na do Fe de ral: man ter
in ter câm bio de pu bli ca ções, em âm bi to na ci o nal e in -
ter na ci o nal; co or de nar, pe ri o di ca men te, o in ven tá rio
do ma te ri al ad qui ri do; man ter ca das tros de for ne ce -
do res, edi to res, en ti da des do a do ras e per mu ta do ras;
emi tir o ca tá lo go to po grá fi co do acer vo; e exe cu tar ou -
tras ta re fas cor re la tas.

Art. 185. Ao Ser vi ço de Pro ces sos Téc ni cos
com pe te de fi nir e apli car a po lí ti ca de pro ces sa men to
de in for ma ção con ti da nos li vros, fo lhe tos, ma pas e
pu bli ca ções se ri a das; ca ta lo gar, clas si fi car e in de xar
es ses ti pos de do cu men tos; ali men tar as ba ses de
da dos BIBR (li vros e fo lhe tos) e PERI (pe rió di cos);
pre pa rar o ma te ri al para em prés ti mo; emi tir os ca tá lo -
gos do acer vo; co la bo rar no con tro le da lin gua gem de
in de xa ção uti li za da na Rede Sabi; co la bo rar na edi -
ção de bi bli o gra fi as e ou tros pro du tos 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.

Art. 186. Ao Ser vi ço de Aten di men to ao Usuá rio
com pe te de fi nir e apli car a po lí ti ca de aten di men to
aos usuá ri os; efe tu ar as ati vi da des de re cu pe ra ção e

dis se mi na ção da in for ma ção; ori en tar e au xi li ar os
usuá ri os na uti li za ção dos re cur sos in for ma ci o na is da 
Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca; con tro lar o em prés ti mo.
de vo lu ção, re no va ção e re ser va do ma te ri al bi bli o grá -
fi co; man ter atu a li za do o ca das tro de usuá ri os; efe tu -
ar a or de na ção e guar da diá ria do acer vo de li vros, fo -
lhe tos e pe rió di cos; ze lar pela con ser va ção do acer -
vo, en vi an do do cu men tos para res ta u ra ção ou en ca -
der na ção; man ter in ter câm bio de in for ma ções com
ou tras ins ti tu i ções na ci o na is e es tran ge i ras; co la bo rar 
na po lí ti ca de aqui si ção; co la bo rar na edi ção de bi bli o -
gra fi as e ou tros pro du tos de in te res se do Se na do Fe -
de ral; co la bo rar no con tro le da lin gua gem de in de xa -
ção uti li za da na Rede (SABI); co la bo rar na pro mo ção
e or ga ni za ção de ex po si ções e ou tros even tos de in -
te res se da Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca; e exe cu tar ou -
tras ta re fas cor re la tas.

Art. 187. Ao Ser vi ço de Mul ti me i os com pe te de -
fi nir e apli car a po lí ti ca de pro ces sa men to da in for ma -
ção para mul ti me i os (mi cro fil mes, sli des, CD-ROM, fi -
tas de ví deo, jor na is e ou tros ma te ri a is es pe ci a is), ali -
men tar as ba ses de da dos, JORN (ar ti gos de jor na is)
e BIBR (mul ti me i os); pre pa rar os mul ti me i os para em -
prés ti mo; man ter atu a li za do o ar qui vo ma nu al e di gi -
ta li za do de re cor tes de jor na is; ori en tar e au xi li ar os
usuá ri os na uti li za ção da co le ção de mul ti me i os; ze lar 
pela ma nu ten ção e con ser va ção da co le ção de mul ti -
me i os: co la bo rar no con tro le da lin gua gem de in de xa -
ção uti li za da na Rede Sabi; co la bo rar na ela bo ra ção
de bi bli o gra fi as e ou tros pro du tos 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.

Art. 188. Ao Ser vi ço de Ge rên cia da Rede –
SABI, com pe te de fi nir e apli car a po lí ti ca de se le ção
para in gres so de bi bli o te cas na Rede; re a li zar ava li a -
ção pe rió di ca das bi bli o te cas in te gran tes da Rede;
pro mo ver o tre i na men to de usuá ri os ali men ta do res
das ba ses de da dos; co or de nar e con tro lar a ali men -
ta ção das ba ses de da dos ge ren ci a das pela Sub se -
cre ta ria de Bi bli o te ca sob os as pec tos de qua li da de e
in te gri da de das in for ma ções; su per vi si o nar, man ter e
con tro lar as ba ses de da dos re la ti vas à lin gua gem de
in de xa ção e re cu pe ra ção; ela bo rar a Bi bli o gra fia Bra -
si le i ra de Di re i to e ou tros pro du tos de in te res se do
Se na do Fe de ral; pro mo ver e or ga ni zar ex po si ções e
ou tros even tos; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 189. A Sub se cre ta ria de Infor ma ções com -
pe te pla ne jar, con tro lar e exe cu tar as ati vi da des de
pro vi men to de da dos, aná li ses e in for ma ções bá si cas 
ne ces sá ri as à exe cu ção dos tra ba lhos de as ses so ra -
men to e aos de ma is ór gãos da Casa, bem como ao
pú bli co ex ter no.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Infor ma ções:
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I – Ga bi ne te.
II – Ser vi ço de Pes qui sa Ju rí di ca.
III – Ser vi ço de Pes qui sa de Indi ca do res Eco nô -

mi cos e So ci a is.
IV – Ser vi ço de Con tro le de Infor ma ções.
Art. 190. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo e de in for má ti ca vin cu la das
às atri bu i ções do ór gão.

Art. 191. Ao Ser vi ço de Pes qui sa Ju rí di ca com -
pe te co or de nar e con tro lar as in for ma ções re la ti vas
às nor mas ju rí di cas e ju ris pru den ci a is e aos pro nun ci -
a men tos de par la men ta res e au to ri da des: re gis trar,
or ga ni zar e man ter atu a li za do o The sa u rus para as
leis e de ma is nor mas ju rí di cas do País: re a li zar es tu -
dos so bre as ca rac te rís ti cas de nor mas ju rí di cas edi -
ta das no País, das ma té ri as le gis la ti vas e do pro ces so 
de sua tra mi ta ção em am bas as Ca sas do Con gres so
Na ci o nal; re a li zar os tra ba lhos de re vi são e apri mo ra -
men to dos sis te mas de re cu pe ra ção de in for ma ções
le gis la ti vas, de sen vol ven do a me to do lo gia a ser uti li -
za da na or ga ni za ção do The sa u rus para as leis e de -
ma is nor mas ju rí di cas do País; ali men tar os sis te mas
de in for ma ção; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 192. Ao Ser vi ço de Pes qui sa de Indi ca do res 
Eco nô mi cos e So ci a is com pe te co or de nar e con tro lar
a pro du ção de in di ca do res so ci o e co nô mi cos ne ces -
sá ri os aos tra ba lhos do Se na do Fe de ral; pla ne jar, or -
ga ni zar e ge ren ci ar a mon ta gem e ope ra ção de ma tri -
zes de in for ma ções; ali men tar os sis te mas de in for -
ma ções; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 193. Ao Ser vi ço de Con tro le de Infor ma ções 
com pe te cen tra li zar a re cu pe ra ção das in for ma ções
ge ra das pe los de ma is ór gãos do Se na do Fe de ral, re -
ce ber e ar ma ze nar ma nu a is de usuá ri os re fe ren tes
às ba ses de da dos dis po ní ve is, ava li ar a qua li da de
das in for ma ções cons tan tes nos ban cos de da dos;
aten der so li ci ta ções de pes qui sas, nos ter mos do de -
fi ni do pela Co mis são Di re to ra.

SUB SE ÇÃO XII 
Da Se cre ta ria Espe ci al de 

Li ci ta ção e Pu bli ca ções

Art. 194. À Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e
Pu bli ca ções, fun ci o nan do em tur nos inin ter rup tos,
com pe te pla ne jar, su per vi si o nar e co or de nar a exe cu -
ção dos ser vi ços de arte grá fi ca de in te res ses do Se -
na do Fe de ral, me di an te pla no for mu la do no âm bi to
do Con se lho Edi to ri al e apro va do pela Co mis são Di -

re to ra, bem como de edi ções téc ni cas, ana is e ou tras
pu bli ca ções de in te res se para os tra ba lhos le gis la ti -
vos, do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Aten di men to ao Usuá rio;
III – Ser vi ço de Con tro le de Qu a li da de;
IV – Ser vi ço de Admi nis tra ção Eco nô mi co-Fi -

nan ce i ra:
V – Sub se cre ta ria Indus tri al;
VI – Sub se cre ta ria de Apo io Téc ni co;
VII – Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção, Su pri -

men to de Ma té ri as Pri mas e De sen vol vi men to Tec no -
ló gi co;

VIII – Sub se cre ta ria de Edi ções Téc ni cas;
IX – Sub se cre ta ria de Ana is;
X – Co mis são Per ma nen te de Li ci ta ção.
Art. 195. A Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e

Pu bli ca ção go za rá de au to no mia or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra nos ter mos do art. 172 do De cre to-Lei nº
200/67, com al te ra ção dada pelo De cre to-Lei nº
900/69, por meio da alo ca ção de re cur sos or ça men -
tá ri os do Te sou ro, cons tan tes do Orça men to Ge ral da
União, no âm bi to de sua com pe tên cia.

§ 1º A au to no mia fi nan ce i ra da Se cre ta ria Espe -
ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções ca rac te ri za-se pelo
exer cí cio das ati vi da des de re ce bi men to e apli ca ção
de re cur sos, bem como pela prá ti ca dos atos de ges -
tão, nos ter mos dos re gu la men tos ad mi nis tra ti vos do
Se na do Fe de ral, ex clu si ve no que se re fe re à do ta ção 
de re cur sos de pes so al e en car gos so ci a is.

§ 2º À Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e pu bli -
ca ções com pe te exer cer as atri bu i ções con fe ri das ao
Cen tro Grá fi co do Se na do Fe de ral pelo Ato da Co mis -
são Di re to ra nº 13, de 1974.

Art. 196. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so bre 
o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de seu
ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de sem pe -
nho de suas ati vi da des; exe cu tar as ta re fas de su por te
ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do ór gão.

Art. 197. Ao Ser vi ço de Aten di men to ao Usuá rio
com pe te re a li zar as ati vi da des de pre pa ra ção de ori -
gi na is, re mes sas pos ta is, aná li se de cus to dos ser vi -
ços grá fi cos e pro vi den ci ar a ex pe di ção do ma te ri al
grá fi co pro du zi do.

Art. 198. Ao Ser vi ço de Con tro le de Qu a li da de
com pe te de sen vol ver me ca nis mos de con tro le de
qua li da de dos ser vi ços grá fi cos.

Art. 199. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção Eco nô mi -
co-Fi nan ce i ra com pe te exe cu tar as ati vi da des de co -
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bran ça dos ser vi ços grá fi cos, cál cu lo dos cus tos dos
ser vi ços a par tir de ta be las de cus tos de ser vi ços
apro va da pela Co mis são Di re to ra do Se na do Fe de ral, 
bem como res pon sa bi li zar-se pela exe cu ção or ça -
men tá ria e fi nan ce i ra da Se cre ta ria.

Art. 200. À Sub se cre ta ria Indus tri al com pe te co -
or de nar, ori en tar, su per vi si o nar e con tro lar a exe cu -
ção dos sis te mas de pro du ção in dus tri al grá fi ca, de
pro gra ma ção vi su al, edi to ra ção e pu bli ca ção, de pro -
du ção in dus tri al das pu bli ca ções ofi ci a is, de com po si -
ção e im pres são ele trô ni ca, de pro du ção in dus tri al fo -
to e le trô ni ca e fo to me câ ni ca, de pro du ção in dus tri al
em com po si ção e im pres são ti po grá fi ca e em im pres -
são off set, em aca ba men to e ma nu ten ção in dus tri al.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
Indus tri al:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Pro du ção Indus tri al Grá fi ca;
III – Ser vi ço de Pro gra ma ção Vi su al;
IV – Ser vi ço de Impres são de Pu bli ca ções Ofi ci a is;
V – Ser vi ço de Impres são Ele trô ni ca:
VI – Ser vi ço de Fo to e le trô ni ca e Fo to me câ ni ca;
VII – Ser vi ço de Impres são Ti po grá fi ca;
VIII – Ser vi ço de Impres são Offset;
IX – Ser vi ço de Aca ba men to;
X – Ser vi ço de Ma nu ten ção Indus tri al.
Art. 201. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 202. Ao Ser vi ço de Pro du ção Indus tri al Grá -
fi ca com pe te exe cu tar as ati vi da des de pla ne ja men to
e pro gra ma ção in dus tri al.

Art. 203. Ao Ser vi ço de Pro gra ma ção Vi su al
com pe te exe cu tar as ati vi da des de arte, pes qui sa,
pre pa ra ção e pro gra ma ção edi to ri al.

Art. 204. Ao Ser vi ço de Impres são de Pu bli ca -
ções Ofi ci a is com pe te exe cu tar as ati vi da des de pro -
du ção in dus tri al de ana is, avul sos. jor na is, e de for -
ma ta ção de ma nu al de tex tos.

Art. 205. Ao Ser vi ço de Impres são Ele trô ni ca
com pe te exe cu tar as ati vi da des de con fe rên cia ele trô ni -
ca de tex tos, for ma ta ção ele trô ni ca de tex tos, im pres -
são ele trô ni ca, ope ra ção e com po si ção ele trô ni ca.

Art. 206. Ao Ser vi ço de Fo to e le trô ni ca e Fo to -
me câ ni ca com pe te exe cu tar as ati vi da des de con fe -
rên cia de fo to e le trô ni ca, fo to gra fia P&B, e exe cu ção
fo to e le trô ni ca.

Art. 207. Ao Ser vi ço de Impres são Ti po grá fi ca
com pe te exe cu tar as ati vi da des de com po si ção me câ -
ni ca, pa gi na ção ti po grá fi ca e im pres são ti po grá fi ca.

Art. 208. Ao Ser vi ço de Impres são Offset com -
pe te exe cu tar as ati vi da des de im pres são ro ta ti va e
de im pres são off set em pa péis e car tões pla nos.

Art. 209. Ao Ser vi ço de Aca ba men to com pe te
exe cu tar as ati vi da des de cor te, aca ba men to, en ca -
der na ção e ex pe di ção.

Art. 210. Ao Ser vi ço de Ma nu ten ção Indus tri al
com pe te exe cu tar as ati vi da des de sol da e ser ra lhe -
ria, su por te ope ra ci o nal, ma nu ten ção me câ ni ca, ma -
nu ten ção ele trô ni ca e ma nu ten ção de re fri ge ra ção.

Art. 211. À Sub se cre ta ria de Apo io Téc ni co
com pe te o con tro le, a co or de na ção, a di re ção das ati -
vi da des de apo io aos ór gãos da Se cre ta ria de Edi to -
ra ção e Pu bli ca ções, que com pre en dem trans por te,
ar qui vo, ser vi ços ge ra is, pro to co lo, bem como tre i na -
men to in dus tri al pro fis si o na li zan te; e exe cu tar ou tras
ati vi da des cor re la tas.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Apo io Téc ni co:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Ati vi da des Espe ci a is;
III – Ser vi ço de Tre i na men to Indus tri al e Pro fis si -

o na li zan te.
Art. 212. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 213. Ao Ser vi ço de Ati vi da des Espe ci a is com -
pe te exe cu tar as ati vi da des de trans por te, ar qui vo, ser -
vi ços ge ra is, pro to co lo, pro je tos e es pe ci fi ca ções.

Art. 214. Ao Ser vi ço de Tre i na men to Indus tri al e
Pro fis si o na li zan te com pe te exe cu tar as ati vi da des de
tre i na men to in dus tri al e pro fis si o na li zan te dos ope ra -
do res das co or de na ções de pro du ção in dus tri al.

Art. 215. A Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção, Su -
pri men to de Ma té ri as Pri mas e De sen vol vi men to Tec -
no ló gi co com pe te exer cer o con tro le es ta tís ti co da
fre qüên cia de pes so al e es ca la de fé ri as e re ces sos;
emi tir men sal men te Fo lha in di vi du al de Fre qüên cia;
pro gra mar e exe cu tar as ati vi da des de ca das tra men to 
de pes so al ati vo, apo sen ta dos, exo ne ra dos, de mi ti -
dos, fa le ci dos e dos pen si o nis tas, man ten do atu a li za -
dos os re gis tros re la ti vos à vida fun ci o nal dos ser vi do -
res da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca -
ções e seus as sen ta men tos fun ci o na is, em ar ti cu la -
ção com a Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de Pes so -
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al, o con tro le, a co or de na ção e a di re ção das ati vi da -
des de aqui si ções e guar da das ma té ri as pri mas uti li -
za das nos ser vi ços grá fi cos e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Admi nis tra ção. Su pri men to de Ma té ri as Pri mas e
De sen vol vi men to Tec no ló gi co:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Aqui si ções:
III – Ser vi ço de Con tro le de Almo xa ri fa do:
IV – Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo e Re gis tros 

Fun ci o na is.
Art. 216. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 217. Ao Ser vi ço de Aqui si ções com pe te a
pes qui sa. se le ção e aqui si ção. se gun do as nor mas do 
Se na do Fe de ral, de to das as ma té ri as pri mas ne ces -
sá ri as ao fun ci o na men to da Se cre ta ria.

Art. 218. Ao Ser vi ço de Con tro le de Almo xa ri fa -
do com pe te exe cu tar as ati vi da des de con tro le e dis -
tri bu i ção do ma te ri al em con so nân cia com as nor mas
ema na das pela Sub se cre ta ria dc Admi nis tra ção de
Ma te ri al e Pa tri mô nio.

Art. 219. Ao Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo e
Re gis tros Fun ci o na is com pe te exe cu tar as atri bu i -
ções da Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção, Su pri men to
de Ma té ri as Pri mas e De sen vol vi men to con cer nen tes 
a pes so al.

Art. 220. A Sub se cre ta ria de Edi ções Téc ni cas
com pe te pla ne jar. su per vi si o nar, con tro lar e exe cu tar
as ati vi da des re la ti vas à pu bli ca ção da Re vis ta de
Infor ma ção Le gis la ti va e de ou tras pu bli ca ções de in -
te res se para os tra ba lhos le gis la ti vos.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Edi ções Téc ni cas:

I – Ga bi ne te:
II – Ser vi ço de Pu bli ca ções;
III – Ser vi ço de Re vi são e For ma ta ção Ele trô ni ca.
Art. 221. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te. as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar: au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 222. Ao Ser vi ço de Pu bli ca ções com pe te
pes qui sar e edi tar as ma té ri as ne ces sá ri as à ela bo ra -
ção da Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va: co le tar e

co or de nar, para pu bli ca ção na Re vis ta, tra ba lhos de
au to ria de Se na do res, ser vi do res do Se na do Fe de ral
e de ou tros co la bo ra do res: ela bo rar co le tâ ne as le gis -
la ti vas e ou tras obras de in te res se para os tra ba lhos
le gis la ti vos: ela bo rar do cu men ta ção de cir cu la ção in -
ter na so bre ma té ri as em tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal, para con fec ção do Bo le tim Infor ma ti vo: e
exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 223. Ao Ser vi ço de For ma ta ção Ele trô ni ca
com pe te or ga ni zar e re vi sar os ori gi na is para pu bli ca -
ção das ma té ri as ne ces sá ri as a ela bo ra ção da Re vis -
ta de Infor ma ção Le gis la ti va, do Bo le tim Infor ma ti vo e
de ou tras pu bli ca ções de in te res se para os tra ba lhos
le gis la ti vos: in di car nos ori gi na is to das as re fe rên ci as
ti po grá fi cas ne ces sá ri as à sua re pro du ção: opi nar so -
bre cli chês das Edi ções Téc ni cas: e exe cu tar ou tras
ta re fas cor re la tas.

Art. 224. A Sub se cre ta ria de Ana is com pe te pla -
ne jar, su per vi si o nar. con tro lar e or ga ni zar em ana is,
por or dem cro no ló gi ca, os tra ba lhos das ses sões re a -
li za das no Se na do Fe de ral e Con gres so Na ci o nal:
exe cu tar as ati vi da des re la ti vas à pu bli ca ção dos
Ana is do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal:
or ga ni zar cm vo lu mes e en vi ar à pu bli ca ção os Atos
Le gis la ti vos pro mul ga dos pelo Pre si den te do Se na do
Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo Úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
de Ana is:

I – Ga bi ne te:
II – Ser vi ço de Con tro le do Acer vo:
III – Ser vi ço de Re vi são e Con tro le Edi to ri al:
IV – Ser vi ço de Inde xa ção.
Art. 225.  Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar, au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des: e exe cu tar as ta re fas
de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 226. Ao Ser vi ço de Con tro le de Acer vo com -
pe te o con tro le e a dis tri bu i ção das pu bli ca ções à cli -
en te la ca das tra da, no País e no ex te ri or: or ga ni zar e
man ter o acer vo: ar ma ze nar e re cu pe rar da dos re la ti -
vos aos Ana is do Se na do Fe de ral e do Con gres so
Na ci o nal, dos Atos Le gis la ti vos pro mul ga dos pelo
Pre si den te do Se na do Fe de ral; e exe cu tar ou tras ta -
re fas cor re la tas.

Art. 227. Ao Ser vi ço de Re vi são e Con tro le Edi -
to ri al com pe te pro ce der à re vi são das pro vas ti po grá -
fi cas e das pu bli ca ções dos Ana is do Se na do Fe de ral
e do Con gres so Na ci o nal, dos Atos Le gis la ti vos pro -
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mul ga dos pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral: e exe -
cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 228. Ao Ser vi ço de Inde xa ção com pe te or -
ga ni zar os ín di ces dos Ana is do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal e dos vo lu mes dos atos le gis la ti -
vos pro mul ga dos pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral: 
man ter re gis tro do en ca mi nha men to e re ce bi men to
dos ori gi na is das pu bli ca ções de com pe tên cia da
Sub se cre ta ria: e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 229. À Co mis são Per ma nen te de Li ci ta ção.
com pos ta de no mí ni mo três mem bros, com man da to
de um ano, ve da da a re con du ção para o pe río do’ sub -
se qüen te. com pe te re ce ber. exa mi nar e jul gar to dos
os do cu men tos ~ pro ce di men tos re la ti vos às li ci ta -
ções e ao ca das tra men to dos li ci tan tes, no âm bi to 
Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções.

SUBSEÇÃO XIII
Da Se cre ta ria de Assis tên cia Mé di ca e So ci al

Art. 230. A Se cre ta ria de Assis tên cia Mé di ca e
So ci al com pe te pre vi são, a co or de na ção,o con tro le e
a di re ção dos ser vi ços re la ti vos à pres ta ção d as sis -
tên cia mé di ca, de ur gên cia e am bu la to ri al aos Se na -
do res. ser vi do res e seus res pec ti vos de pen den tes,
re a li zar au di to ria mé di ca nas ins ti tu i ções cre den ci a -
da: as sis tên cia odon to ló gi ca. Psi co ló gi ca, so ci al, fi si -
o te rá pi ca e de en fer ma gem: exe cu tar o con tro le e a
fis ca li za ção so bre a exe cu ção do Sis te ma Inte gra do
de Sa ú de de ser vi do res do Se na do Fe de ral e Órgãos
Su per vi si o na dos sob a co or de na ção e Con se lho de
Su per vi são, in te gra do por um mem bro da Co mis são
Di re to ra Di re tor-Ge ral e ser vi do res, nos ter mos do de -
fi ni do pela Co mis são Di re to ra, e pro ver as ses so ra -
men to téc ni co es pe ci fi co a Co mis são Di re to ra e de -
ma is Órgãos do Se na do Fe de ral e ór gãos Su per vi si o -
na dos so bre as sun tos de sua com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Se cre ta ria de
Assis tên cia Mé di ca So ci al:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Admi nis tra ção;
III – Ser vi ço Mé di co;
IV – Ser vi ço de La bo ra tó rio de Di ag nós ti cos;
V – Ser vi ço de Assis tên cia So ci al;
VI – Ser vi ço de Enfer ma gem;
VII – Ser vi ço de Odon to lo gia;
VIII – Ser vi ço de Psi co lo gia;
IX – Ser vi ço de Jun ta Mé di ca.
Art. 231. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar, au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas

de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções
do ór gão.

Art. 232. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção com pe te
re ce ber, con tro lar e dis tri bu ir o ma te ri al e o ex pe di en -
te da Se cre ta ria, exe cu tar os tra ba lhos da ti lo grá fi cos;
pro ce der ao con tro le in ter no de pes so al da Se cre ta -
ria; es ta be le cer es ca las de plan tões ad mi nis tra ti vos;
or ga ni zar o re gis tro de pron tuá ri os mé di cos; en ca mi -
nhar in for ma ções ao Sis te ma de Pro ces sa men to de
Da dos, de acor do com os ma nu a is de pro ce di men tos
per ti nen tes; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 233. Ao Ser vi ço Mé di co com pe te exe cu tar
os ser vi ços mé di cos, re a li zar a au di to ria mé di ca nas
ins ti tu i ções cre den ci a das; co or de nar o aten di men to
mé di co em ge ral; re a li zar tra ta men to fi si o te rá pi co; ze -
lar pelo con tro le da atu a li za ção de me di ca men tos; re -
a li zar a in ves ti ga ção di ag nós ti ca; pla ne jar as es ca las
de plan tão dos mé di cos; ze lar pela guar da e si gi lo das 
in for ma ções con ti das nos pron tuá ri os de pa ci en tes;
ori en tar os ser vi do res vi san do à pre ven ção de do en -
ças pro fis si o na is; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas

Art. 234. Ao Ser vi ço de La bo ra tó rio de Di ag nós -
ti co com pe te re a li zar a in ves ti ga ção di ag nós ti ca, po -
den do uti li zar equi pa men to mé di co do ta do de com pu -
ta do res ana ló gi cos, para re sul ta dos au to ma ti za dos,
nos cam pos de ele tro me di ci na, da ra di o lo gia, da in -
ves ti ga ção bi o quí mi ca, da me di ci na nu cle ar apli ca da
à cli ni ca, da gi ne co lo gia, da of tal mo lo gia, da otor ri no -
la rin go lo gia e da en dos co pia; e exe cu tar ou tras ta re -
fas cor re la tas.

Art. 235. Ao Ser vi ço de Assis tên cia So ci al com -
pe te pla ne jar, exe cu tar e acom pa nhar pro gra mas de
as sis tên cia e ori en ta ção so ci al para os ser vi do res do
Se na do Fe de ral, Órgãos Su per vi si o na dos e res pec ti -
vos de pen den tes; atu ar jun to a gru pos e pro gra mas
de as sis tên cia so ci al pro mo vi dos pela Se cre ta ria; re -
a li zar vi si tas do mi ci li a res e hos pi ta la res, quan do so li -
ci ta do; ze lar pela re in te gra ção de pa ci en tes à for ça de 
tra ba lho; pro ver o apo io re que ri do às fa mí li as de pa ci -
en tes em tra ta men to; e exe cu tar ou tras ati vi da des
cor re la tas.

Art. 236. Ao Ser vi ço de Enfer ma gem com pe te
pla ne jar, or ga ni zar, co or de nar e ava li ar a as sis tên cia
de en fer ma gem; con sul tar, au di tar e emi tir pa re cer
so bre ma té ria per ti nen te à en fer ma gem; pres cre ver a
as sis tên cia na en fer ma gem; par ti ci par de pro je tos de
cons tru ção ou re for ma de uni da des de sa ú de; pre ve -
nir e con tro lar sis te ma ti ca men te a in fec ção hos pi ta lar
e de do en ças trans mis sí ve is em ge ral; pres tar cu i da -
dos no am bi en te ci rúr gi co atra vés da es te ri li za ção
ade qua da dos ma te ri a is ci rúr gi cos; pre ve nir e con tro -
lar da nos que pos sam ser ca u sa dos à cli en te la du ran -
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te a as sis tên cia na en fer ma gem; de sen vol ver tra ba -
lhos vi san do à me lho ria da sa ú de da po pu la ção; ela -
bo rar, im plan tar, co or de nar e ava li ar os pro gra mas de
edu ca ção e sa ú de para os ser vi do res; par ti ci par em
equi pe mul ti dis ci pli nar vi san do ao acom pa nha men to
gra du al e pe rió di co da sa ú de; e exe cu tar ou tras ta re -
fas cor re la tas.

Art. 237. Ao Ser vi ço de Odon to lo gia com pe te
pres tar aten di men to odon to ló gi co aos Se na do res e
ser vi do res do Se na do Fe de ral e Órgãos Su per vi si o -
na dos, com seus res pec ti vos de pen den tes, nas áre as 
de pre ven ção, den tís ti ca res ta u ra do ra e odon to pe di a -
tria, pe ri o don tia, ci rur gia, en do don tia e emer gên cia; e
exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 238. Ao Ser vi ço de Psi co lo gia com pe te o
aten di men to psi co te rá pi co; a apli ca ção de tes tes pro -
fis si o grá fi cos para pos se de no vos fun ci o ná ri os; o
acom pa nha men to de de pen den tes quí mi cos e seus
fa mi li a res, na Se cre ta ria de Assis tên cia Mé di ca e So -
ci al e em aten di men tos ex ter nos; e exe cu tar ou tras ta -
re fas cor re la tas.

Art. 239. Ao Ser vi ço de Jun ta Mé di ca com pe te
de li be rar so bre as sun tos pe ri ci a is, com base no Có di -
go de Éti ca Mé di ca, nas re so lu ções do Con se lho Re -
gi o nal e Fe de ral de Me di ci na, na le gis la ção tra ba lhis -
ta, no Re gi me Ju rí di co dos Ser vi do res Pú bli cos Fe de -
ra is vi gen te e nas nor mas que re gu lem as ati vi da des
fun ci o na is do Se na do Fe de ral e Órgãos Su per vi si o -
na dos; ana li sar e pro por re a dap ta ções fun ci o na is,
apo sen ta do ri as, li cen ças e li mi ta ções fun ci o na is por
mo ti vo de sa ú de; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

SUBSEÇÃO XIV
Do Con se lho Edi to ri al

Art. 240. Ao Con se lho Edi to ri al com pe te for mu lar
a po lí ti ca edi to ri al do Se na do Fe de ral; es ta be le cer nor -
mas edi to ri a is e de edi to ra ção; apro var o pro gra ma edi -
to ri al do Se na do Fe de ral e su per vi si o nar sua exe cu ção; 
e ava li ar as ma té ri as sub me ti das a sua apre ci a ção e
emi tir pa re cer con clu si vo so bre elas, de con for mi da de
com a po lí ti ca, as nor mas e o pro gra ma edi to ri al.

§ 1º O Con se lho é com pos to de cin co mem bros,
sen do três ser vi do res do Se na do Fe de ral, e dois ci da -
dãos com no tó rio co nhe ci men to em áre as afe tas à
atu a ção do ór gão, to dos eles de sig na dos pela Co mis -
são Di re to ra.

§ 2º No pra zo de trin ta dias de sua ins ta la ção, o
Con se lho Edi to ri al ela bo ra rá e sub me te rá à apro va -
ção da Co mis são Di re to ra seu an te pro je to de re gi -
men to in ter no.

SUBSEÇÃO XV
Do Con se lho de Admi nis tra ção

Art. 241. Ao Con se lho de Admi nis tra ção com pe -
te opi nar so bre a po lí ti ca de re cur sos hu ma nos, de in -
for má ti ca, de mo der ni za ção ad mi nis tra ti va e de pla -
ne ja men to e con tro le do Se na do Fe de ral, se gun do
nor mas fi xa das pela Co mis são Di re to ra, e exer cer ou -
tras ati vi da des cor re la tas.

SUBSEÇÃO XVI
Da Sub se cre ta ria Sis te ma Inte gra do de Sa ú de

Art. 242. À Sub se cre ta ria Sis te ma Inte gra do de
Sa ú de com pe te pla ne jar, su per vi si o nar e co or de nar
as ati vi da des do Sis te ma Inte gra do de Sa ú de – SIS –
e das uni da des que lhe são su bor di na das; pre pa rar a
pa u ta das re u niões do Con se lho de Su per vi são do
SIS; pro por ao Con se lho de Su per vi são a re gu la men -
ta ção dos pro gra mas es pe ci a is de que tra ta o art. 23
do Re gu la men to do SIS; ar ti cu lar-se com a Se cre ta ria 
de Assis tên cia Mé di ca e So ci al para man ter em alto
pa drão os ser vi ços ofe re ci dos pelo SIS; ge rir os re -
cur sos do Fun do de Re ser va do SIS; mo vi men tar as
con tas cor ren tes do SIS no Ban co do Bra sil S/A e Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral, em con jun to com o Di re -
tor-Ge ral; ar ti cu lar-se com a Sub se cre ta ria de Admi -
nis tra ção Fi nan ce i ra, com vis ta à in clu são no or ça -
men to do Se na do Fe de ral dos re cur sos ne ces sá ri os
à ma nu ten ção do Pla no de Assis tên cia do SIS e exe -
cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas que lhe fo rem con -
fe ri das pelo Pre si den te do Con se lho de Su per vi são
do SIS e pelo Di re tor-Ge ral.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Sub se cre ta ria
Sis te ma Inte gra do de Sa ú de:

I – Ser vi ço de Pla ne ja men to;
II – Ser vi ço de Fis ca li za ção;
III – Ser vi ço de Exe cu ção Fi nan ce i ra e Con ta bi -

li da de;
IV – Ser vi ço de Admi nis tra ção.
Art. 243. Ao Ser vi ço de Pla ne ja men to com pe te

acom pa nhar o ní vel de sa tis fa ção dos usuá ri os e a
efe ti vi da de dos ser vi ços pres ta dos pelo SIS; dar ciên -
cia ao Di re tor da Sub se cre ta ria dos pro ble mas de tec -
ta dos en tre os usuá ri os e pres ta do res de ser vi ço, pro -
pon do as me di das cor re ti vas que jul gar ne ces sá ri as;
pla ne jar e co or de nar as ati vi da des de aná li se, acom -
pa nha men to e ava li a ção dos ser vi ços mé di co-hos pi ta -
la res e de exa mes com ple men ta res; ins tru ir pro ces so
so bre as sun tos re la ti vos aos con tra tos do SIS; man ter
ar qui vo dos con tra tos fir ma dos pelo Se na do Fe de ral
no âm bi to do SIS, acom pa nhan do seus pra zos de vi -
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gên cia e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Sub se cre ta ria.

Art. 244. Ao Ser vi ço de Fis ca li za ção com pe te
exe cu tar a con fe rên cia das fa tu ras apre sen ta das pe -
los pres ta do res de ser vi ço; ana li sar pro ces sos de pa -
ga men to, en ca mi nhan do-os à Sub se cre ta ria de
Admi nis tra ção Fi nan ce i ra para pa ga men to ou ao Ser -
vi ço de Exe cu ção Fi nan ce i ra e Con ta bi li da de da Sub -
se cre ta ria aque les que de ve rão ser pa gos com re cur -
sos do Fun do de Re ser va do SIS; co or de nar e fis ca li -
zar as ati vi da des de aná li se, acom pa nha men to e ava -
li a ção dos ser vi ços mé di co-hos pi ta la res e de exa mes
com ple men ta res; ins tru ir pro ces sos re la ci o na dos
com a fis ca li za ção dos con tra tos fir ma dos pelo Se na -
do Fe de ral no âm bi to do SIS; ava li ar e in for mar o Ser -
vi ço de Pla ne ja men to quan to à con ve niên cia ou não
da pror ro ga ção ou re no va ção dos con tra tos fir ma dos
pelo Se na do Fe de ral no âm bi to do SIS; ob ser var e
for ma li zar even tu al in ci dên cia de mul ta ou pe na li da de 
por in fra ção co me ti da pe los pres ta do res de ser vi ço;
fis ca li zar o cum pri men to do re gu la men to do SIS pe los 
usuá ri os, pro pon do as me di das cor re ti vas ne ces sá ri -
as e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas que lhe fo -
rem con fe ri das pelo Di re tor da Sub se cre ta ria.

Art. 245. Ao Ser vi ço de Exe cu ção Fi nan ce i ra e
Con ta bi li da de com pe te efe tu ar os pa ga men tos à con -
ta do Fun do de Re ser va do SIS; con tro lar e efe tu ar a
con ci li a ção ban cá ria das con tas do SIS; de fi nir, em
con jun to com o Di re tor da Sub se cre ta ria, as apli ca -
ções fi nan ce i ras vi san do a ga ran tir cor re ta re mu ne ra -
ção dos re cur sos do SIS; ela bo rar de mons tra ti vos
men sa is de re ce i tas e des pe sas do SIS, a se rem en -
ca mi nha dos ao Con se lho de Su per vi são, ela bo rar a
pre vi são de des pe sas do SIS para in clu são no or ça -
men to do Se na do Fe de ral; efe tu ar os re gis tros con tá -
be is dos atos e fa tos de ges tão dos re cur sos do SIS;
ela bo rar ba lan ce tes e de mons tra ções fi nan ce i ras tri -
mes tra is e anu a is, para en ca mi nha men to ao Con se -
lho de Su per vi são; cum prir e fa zer cum prir as ori en ta -
ções da Se cre ta ria de Con tro le in ter no, como ga ran -
tia da boa ges tão do Fun do de Re ser va do SIS e exe -
cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas que lhe fo rem con -
fe ri das pelo Di re tor da Sub se cre ta ria.

Art. 246. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção com pe te
con tro lar e exe cu tar as ati vi da des ad mi nis tra ti vas da
Sub se cre ta ria; re ce ber, con tro lar e dis tri bu ir o ma te ri -
al de ex pe di en te; or ga ni zar da dos es ta tís ti cos; es ta -
be le cer es ca las de ser vi ço; ar ti cu lar-se com o Pro da -
sen para ma nu ten ção dos ser vi ços de pro ces sa men -
to de da dos da Sub se cre ta ria; exe cu tar os ser vi ços de 
Ga bi ne te do Di re tor da Sub se cre ta ria; ela bo rar as
atas das re u niões do Con se lho de Su per vi são do SIS, 

pro vi den ci an do a sua pu bli ca ção e exe cu tar ou tras
ati vi da des cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo
Di re tor da Sub se cre ta ria.

SEÇÃO V
Dos Órgãos Su per vi si o na dos

Art. 247. São Órgãos Su per vi si o na dos:
I – Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa men to de

Da dos;
II – Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i ro.

SUBSEÇÃO I
Do Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa men to de

Da dos

Art. 248. Ao Cen tro de Infor má ti ca e Pro ces sa -
men to de Da dos do Se na do Fe de ral – Pro da sen com -
pe te pro ver o Se na do Fe de ral de equi pa men tos, sis -
te mas e apli ca ti vos de in for má ti ca, nos ter mos do Pla -
no Di re tor anu al apro va do pela Co mis são Di re to ra;
exe cu tar, em ar ti cu la ção com o ILB, tre i na men to re la -
ci o na do com os equi pa men tos e sis te mas de in for má -
ti ca; e pla ne jar, pro je tar, de sen vol ver e exe cu tar o tra -
ta men to tec no ló gi co de in for ma ções e o pro ces sa -
men to de da dos, nos ter mos do seu Pla no Di re tor,
apro va do pela Co mis são Di re to ra.

Parágrafo único. São órgãos do Prodasen:
I – Con se lho de Su per vi são;
II – Di re to ria Exe cu ti va;
III – Con se lho Con sul ti vo do Pro gra ma Inter Le gis.

Art. 249. O Centro de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal –
Prodasen gozará de autonomia administrativa,
orçamentária e financeira nos termos do artigo 172
do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a alteração dada pelo Decreto-Lei nº 900, de
29 de setembro de 1969, através da alocação de
recursos orçamentários do Tesouro, constantes do
Orçamento Geral da União e do Orçamento da
Seguridade Social e, complementarmente, através
de recursos próprios provenientes dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes firmados no âmbito
da sua competência, os quais serão geridos através 
do Fundo de Informática e Processamento de
Dados do Senado Federal – Fundasen.

Pa rá gra fo úni co. A au to no mia ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra do Pro da sen ca rac te ri za-se pelo exer cí cio
das ati vi da des de re ce bi men to e apli ca ção de re cur -
sos, bem como pela prá ti ca dos atos de ges tão ad mi -
nis tra ti va, or ça men tá ria e fi nan ce i ra, nos ter mos do
seu Re gu la men to Admi nis tra ti vo, apro va do pela Co -
mis são Di re to ra, po den do:
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I – ce le brar con tra tos, acor dos, con vê ni os e
ajus tes;

II – pres tar ser vi ços no âm bi to de suas ati vi da -
des, co bran do, quan do for o caso, os va lo res de vi dos
de acor do com a Ta be la de Cus tos do Pro da sen,
apro va da pelo Con se lho de Su per vi são e se gun do
suas di re tri zes;

III – in di car ser vi do res para o de sem pe nho de
Fun ções Co mis si o na das, de acor do com o Pla no de
Car re i ra em vi gor, lo tar ser vi do res nas uni da des do
ór gão e pra ti car ou tros atos re la ti vos à ad mi nis tra ção
do pes so al;

IV – pra ti car to dos os atos de ges tão ne ces sá ri -
os para a aqui si ção de ma te ri a is e equi pa men tos,
con tra ta ção de ser vi ços e obras de acor do com os re -
gu la men tos e com as nor mas de li ci ta ção vi gen tes;

V – es pe ci fi car ma te ri a is e equi pa men tos a se -
rem ad qui ri dos pelo Se na do Fe de ral cuja uti li za ção
en vol va ser vi ços in clu í dos no rol de suas ati vi da des;

VI – ad mi nis trar e con ser var o seu pa tri mô nio e
os bens sob sua guar da;

VII – im por, par ce lar e dis pen sar mul tas ou ta -
xas, por for ça de con tra tos, acor dos, con vê ni os ou
ajus tes;

VIII – es ta be le cer nor mas in ter nas de ad mi nis -
tra ção ge ral, fi nan ce i ra e de fun ci o na men to de seus
ser vi ços, as sim como re gu la men tar os ser vi ços co lo -
ca dos à dis po si ção pelo Pro da sen;

IX – exe cu tar ou tras ati vi da des que lhe fo rem
con fe ri das pela Co mis são Di re to ra.

Art. 250. Ao Con se lho de Su per vi são com pe te
apre ci ar e sub me ter à Co mis são Di re to ra pe di dos de
au to ri za ção do Di re tor-Exe cu ti vo para a re a li za ção de 
obras que al te rem o es ti lo ar qui te tô ni co do Pro da sen;
apro var o Pla no Estra té gi co e de Ação do Pro da sen,
nos ter mos da ori en ta ção fi xa da pela Co mis são Di re -
to ra; de sig nar, por pro pos ta do Di re tor-Exe cu ti vo, os
mem bros que com po rão a Co mis são Per ma nen te ou
Espe ci al de Li ci ta ção, nos ter mos da le gis la ção; ho -
mo lo gar pro ce di men tos li ci ta tó ri os e ra ti fi car as dis -
pen sas e as si tu a ções de ine xi gi bi li da de de li ci ta ções, 
nas com pras e con tra ta ções no li mi te es ta be le ci do
para a mo da li da de de con cor rên cia; apro var ta be las
de cus tos e au to ri zar re du ções e isen ções de ser vi -
ços pres ta dos, por pro pos ta do Di re tor-Exe cu ti vo; ho -
mo lo gar as con cor rên ci as pú bli cas; apro var o in ter -
câm bio de in for ma ções en tre o Pro da sen e en ti da des
pú bli cas e pri va das, nos ter mos da po lí ti ca e di re tri zes 
ba i xa da pela Co mis são Di re to ra; e sub me ter à Co -
mis são Di re to ra as mo di fi ca ções na es tru tu ra ad mi -

nis tra ti va do Pro da sen, vi san do ade quá-la à re a li da de 
tec no ló gi ca.

Pa rá gra fo úni co. É ór gão do Con se lho de Su per -
vi são a sua Se cre ta ria, à qual com pe te a exe cu ção
das ta re fas bu ro crá ti cas ne ces sá ri as ao exer cí cio das 
atri bu i ções con fe ri das a esse ór gão co le gi a do.

Art. 251. O Con se lho de Su per vi são é in te gra do
por um mem bro da Co mis são Di re to ra do Se na do Fe -
de ral, pelo Di re tor-Ge ral, pelo Se cre tá rio-Ge ral da
Mesa, pelo Di re tor-Exe cu ti vo do Pro da sen, na qua li -
da de de mem bros na tos e por mais três Con se lhe i ros
no me a dos pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral, den -
tre ser vi do res do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho de Su per vi são será 
pre si di do pelo mem bro da Co mis são Di re to ra que o
in te grar, e, em seus im pe di men tos, pelo Di re tor-Ge ral, 
na qua li da de de Vice-Pre si den te do Con se lho.

Art. 252. À Di re to ria Exe cu ti va com pe te re a li -
zar a in te gra ção ad mi nis tra ti va do Pro da sen, es ta -
be le cen do as nor mas in ter nas e as me di das in dis -
pen sá ve is ao fun ci o na men to dos ór gãos in te gran tes 
de sua es tru tu ra; as ses so rar, no que tan ge às atri -
bu i ções do ór gão, o Con se lho de Su per vi são, a
Asses so ria de Pla ne ja men to e Mo der ni za ção Admi -
nis tra ti va e a Co mis são Di re to ra; ela bo rar e sub me -
ter ao Con se lho de Su per vi são pro pos ta de al te ra -
ção da es tru tu ra or ga ni za ci o nal do Pro da sen; ela bo -
rar e sub me ter ao Con se lho de Su per vi são as di re -
tri zes e nor mas da po lí ti ca de ação do Pro da sen nas 
áre as ad mi nis tra ti va, or ça men tá ria, fi nan ce i ra, de
co mu ni ca ção e co o pe ra ção téc ni ca, de in for má ti ca e 
de pro ces sa men to de da dos; ela bo rar e en ca mi nhar 
à Di re to ria-Ge ral a pre vi são da des pe sa anu al do
Pro da sen, in clu si ve do seu Fun do Espe ci al, para
con so li da ção no or ça men to do Se na do Fe de ral, as -
sim como suas al te ra ções no de cor rer do exer cí cio;
ela bo rar e en ca mi nhar anu al men te ao Con se lho de
Su per vi são os Pla nos e a pres ta ção de con tas anu -
al, acom pa nha dos do ne ces sá rio pa re cer da Se cre -
ta ria de Con tro le Inter no, in clu si ve o re la tó rio anu al
de ati vi da des; ce le brar con tra tos, acor dos, con vê ni -
os e ajus tes, nos ter mos do seu Re gu la men to Admi -
nis tra ti vo; ori en tar a po lí ti ca de ad mi nis tra ção, con -
so an te nor mas le ga is e de ci sões da Co mis são Di re -
to ra e do Con se lho de Su per vi são; au to ri zar com -
pras e con tra ta ções, de acor do com os pla nos de
aqui si ções; ho mo lo gar os pro ce di men tos li ci ta tó ri os
e au to ri zar as dis pen sas e as si tu a ções de ine xi gi bi -
li da de de li ci ta ções nas com pras e con tra ta ções até
o li mi te es ta be le ci do para a mo da li da de de con vi te,
sub me ten do ao Pre si den te do Con se lho de Su per vi -
são, para os mes mos fins, aque las li ci ta ções que se
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en qua drem no li mi te de To ma da de Pre ços e Con -
cor rên cia; ori en tar e su pe rin ten der as ati vi da des do
Pro da sen; pra ti car to dos os atos de ges tão ad mi nis -
tra ti va, fi nan ce i ra e ope ra ci o nal do ór gão, ob ser va -
das as li mi ta ções per ti nen tes; re pre sen tar e di vul gar 
o Pro da sen; sub me ter ao Con se lho Con sul ti vo do
Pro gra ma Inter Le gis pro pos ta de Re gi men to Inter no 
re gu la men tan do seu fun ci o na men to; co or de nar, ori en -
tar e con tro lar as ati vi da des ne ces sá ri as à im plan ta ção, 
ope ra ci o na li za ção e ma nu ten ção do Inter Le gis – Co -
mu ni da de Vir tu al do Po der Le gis la ti vo; es ti mu lar o au -
men to da co mu ni ca ção e me lho ria do flu xo de in for ma -
ções en tre as ins tân ci as fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal
do Po der Le gis la ti vo; ge rir con vê ni os, con tra tos e ajus -
tes com ins ti tu i ções na ci o na is e in ter na ci o na is para im -
ple men ta ção do pro gra ma; ela bo rar e sub me ter ao
Con se lho as po lí ti cas e di re tri zes para o de sem pe nho
da Rede Inter Le gis e da Co mu ni da de Vir tu al.

§ 1º São ór gãos da Di re to ria Exe cu ti va:
I – Ga bi ne te;
II – Con sul to ria;
III – Di vi são de Admi nis tra ção e Fi nan ças;
IV – Di vi são de Su por te Téc ni co e Ope ra ções;
V – Di vi são de Aten di men to e De sen vol vi men to

de Sis te mas para as Áre as Le gis la ti va e de Orça men to;
VI – Di vi são de Aten di men to e De sen vol vi men to 

de Sis te mas para as Áre as Admi nis tra ti va, de Co mu -
ni ca ção So ci al e Usuá ri os Exter nos;

VII – Di vi são de Admi nis tra ção de Da dos e Re -
cur sos de Apo io;

VIII – Di vi são de Aten di men to Se na to ri al;
IX – Co or de na ção Espe ci al do La bo ra tó rio Vivo

do Le gis la ti vo;
X – Co or de na ção Espe ci al do Pro gra ma Inter Le -

gis.

§ 2º O Diretor Executivo do Prodasen e os
titulares das unidades definidas no parágrafo
anterior poderão delegar, mediante ato próprio, as
suas respectivas competências.

Art. 253. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so bre 
o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de seu
ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de sem pe -
nho de suas ati vi da des; e exe cu tar as ta re fas de su por -
te ad mi nis tra ti vo vin cu la das às atri bu i ções do ór gão.

Art. 254. À Con sul to ria da Di re to ria Exe cu ti va
com pe te re a li zar es tu dos e pes qui sas, emi tir pa re ce -
res e pro por me di das nas áre as téc ni cas ad mi nis tra ti -
va, fi nan ce i ra, ju rí di ca, de co mu ni ca ção so ci al, de tec -
no lo gia, de pla ne ja men to e de aper fe i ço a men to do ór -
gão de po lí ti ca de in for ma ções; re ce ber das Di vi sões
as es ta tís ti cas de tra ba lhos re a li za dos, con so li dá-las

e pre pa rar re la tó ri os, de acor do com ori en ta ção do
Di re tor-Exe cu ti vo; re ce ber das Di vi sões as in for ma -
ções ne ces sá ri as e pre pa rar o pla no de aqui si ções e
a pre vi são da des pe sa anu al do Pro da sen e do seu
Fun do Espe ci al, para con so li da ção no or ça men to do
Se na do Fe de ral e suas al te ra ções no de cor rer do
exer cí cio; pro mo ver pros pec ção de mer ca do, ob je ti -
van do man ter o Pro da sen sem pre atu a li za do em ter -
mos de tec no lo gia e no vas fer ra men tas de tra ba lho;
exe cu tar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem
con fe ri das pelo Di re tor-Exe cu ti vo; e exe cu tar as de -
ma is atri bu i ções que lhe fo rem con fe ri das no Re gu la -
men to pró prio do Pro da sen.

Art. 255. À Di vi são de Admi nis tra ção e Fi nan ças
com pe te co or de nar, ori en tar, con tro lar e exe cu tar as
ati vi da des de ad mi nis tra ção ge ral e fi nan ce i ra do Pro -
da sen nas áre as de re cur sos hu ma nos, com pras de
ma te ri a is e con tra ta ções de obras e ser vi ços, pa tri -
mô nio, trans por te, co mu ni ca ções ofi ci a is, ar qui vo, re -
cep ção, ze la do ria, vi gi lân cia e con ta bi li da de; pre pa rar 
e for ne cer à Con sul to ria da Di re to ria Exe cu ti va as es -
ta tís ti cas dos tra ba lhos efe tu a dos pela Di vi são, as sim
como os ele men tos para a ela bo ra ção da pre vi são da
des pe sa anu al do Pro da sen e da pro pos ta de or ça -
men to in ter no do Fun do es pe ci al do Órgão; e exe cu -
tar ou tras atri bu i ções que lhe fo rem con fe ri das pelo
Di re tor-Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Di vi são de
Admi nis tra ção e Fi nan ças:

I – Ser vi ço de Fi nan ças;
II – Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo;
III – Ser vi ço de Admi nis tra ção de Re cur sos Hu -

ma nos;
IV – Ser vi ço de Expe di en te e Arqui vo de Do cu -

men tos;
V – Ser vi ços Ge ra is;
VI – Ser vi ço de Admi nis tra ção de Ma te ri a is;
VII – Ser vi ço de Admi nis tra ção de Pa tri mô nio;
VIII – Ser vi ço Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro do

Pro gra ma Inter Le gis.
Art. 256. Ao Ser vi ço de Fi nan ças com pe te or ga -

ni zar e ad mi nis trar sis te ma de apu ra ção e apro pri a -
ção de Cus tos; for ne cer à Con sul to ria da Di re to -
ria-Exe cu ti va os ele men tos e o apo io ne ces sá rio à
ela bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria anu al e plu ri a -
nu al e suas al te ra ções, bem como exer cer o con tro le
so bre a pro gra ma ção e exe cu ção or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra; co or de nar, con tro lar e exe cu tar, sin té ti ca e
ana li ti ca men te, as ati vi da des de es cri tu ra ção con tá bil 
dos sis te mas or ça men tá rio, fi nan ce i ro e pa tri mo ni al,
in clu si ve do Fun do Espe ci al, ana li san do os atos e fa -
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tos de las de cor ren tes; acom pa nhar a exe cu ção or ça -
men tá ria em to das as suas fa ses, me di an te em pe nho
da des pe sa e con tro le dos sal dos das do ta ções or ça -
men tá ri as; pro mo ver a li qui da ção da des pe sa; in for -
mar e pre pa rar pro ces sos que ver sem so bre pa ga -
men to, ob ser va das as dis po si ções le ga is que re gem
a ma té ria; emi tir, me di an te au to ri za ção pré via, to dos
os do cu men tos ne ces sá ri os à exe cu ção or ça men tá -
ria e fi nan ce i ra, pro vi den ci an do sua as si na tu ra pela
au to ri da de com pe ten te; efe tu ar o pa ga men to dos
com pro mis sos do Pro da sen, de acor do com a pro gra -
ma ção fi nan ce i ra e as ins tru ções do Di re tor da Di vi -
são; ana li sar os pro ces sos de re a jus ta men to e re vi -
são de pre ços e emi tir pa re cer so bre os re a jus tes dos
con tra tos; ela bo rar e pro por nor mas de exe cu ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra, in clu si ve de su pri men tos de
fun dos e para cus te io de des pe sas de vi a gens a ser -
vi ço ou de tre i na men to; emi tir, de acor do com in for -
ma ções das áre as téc ni cas en vol vi das, as No tas de
Co bran ça dos ser vi ços pres ta dos pelo Pro da sen,
acom pa nhar o 

Fa tu ra men to, emis são de re la tó ri os de de ve do -
res e co bran ça de dé bi tos; ana li sar e con fe rir to dos os 
pro ces sos en ca mi nha dos; acom pa nhar os pra zos de
va li da de das ga ran ti as pres ta das ao Pro da sen nos
con tra tos de obras, ser vi ços e de ma is aqui si ções; e
de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 257. Ao Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo
com pe te pre pa rar os atos e ex pe di en tes ne ces sá ri os
à re a li za ção de li ci ta ções para com pra de ma te ri al, re -
a li za ção de obras, con tra ta ção de ser vi ços e ali e na -
ções: au xi li ar a Co mis são Per ma nen te de Li ci ta ção
ou Espe ci al na ela bo ra ção de mi nu tas de edi ta is, atos 
e ma pas das li ci ta ções; con tro lar o cum pri men to pe -
los for ne ce do res, dos pra zos e con di ções es ti pu la dos 
nos ins tru men tos de for ma li za ção dos ser vi ços con -
tra ta dos. pro pon do as pe na li da des ca bí ve is, quan do
cons ta ta da a não ob ser vân cia des ses pra zos e con di -
ções: e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas
que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 258. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção de Re cur -
sos Hu ma nos com pe te de fi nir e im ple men tar, com o
cor po ge ren ci al do Pro da sen, o pla no de ges tão de
re cur sos hu ma nos: for mu lar, im ple men tar e ad mi nis -
trar o pro gra ma de aná li se de po ten ci al, o pro gra ma
de de sem pe nho. ge ran do in for ma ções para os pro -
ces sos de tre i na men to e de sen vol vi men to, mo vi men -
ta ção, pro mo ção e ou tros, o pro gra ma de ava li a ção
da ca pa ci ta ção pro fis si o nal. ge ran do in for ma ções
para o pro ces so de de sen vol vi men to de re cur sos hu -
ma nos: pre ver e di men si o nar. .em con jun to com o cor -

po ge ren ci al do Pro da sen, as ne ces si da des de re cur -
sos hu ma nos: efe tu ar es tu dos e re co men da ções so -
bre cri a ção, ex tin ção e al te ra ção de car gos man ten do
atu a li za das as res pec ti vas des cri ções e ava li a ções:
re a li zar e par ti ci par de pes qui sas sa la ri a is jun to a ins -
ti tu i ções de pro ces sa men to de da dos; ela bo rar e
man ter atu a li za das as des cri ções dos per fis pro fis si o -
na is dos ser vi do res do Pro da sen: ad mi nis trar o qua -
dro de car gos e de lo ta ção de pes so al: exe cu tar as
ati vi da des re fe ren tes à no me a ção e exo ne ra ção de
ser vi do res e de ges tão do qua dro de seus pen si o nis -
tas. ela bo ran do os atos ne ces sá ri os e pro vi den ci an do 
sua as si na tu ra e pu bli ca ções pro gra mar e exe cu tar as 
ati vi da des de ca das tro e mo vi men ta ção de pes so al
man ten do atu a li za dos os re gis tros e os ex pe di en tes
re la ti vos à vida fun ci o nal dos ser vi do res, obe de ci das
as nor mas vi gen tes: exa mi nar e in for mar pro ces sos
re la ti vos a di re i tos, de ve res e ou tros as pec tos da vida
fun ci o nal dos ser vi do res, pres tan do as in for ma ções
per ti nen tes quan to aos seus as sen ta men tos; ins tru ir
o pes so al do Pro da sen re la ti va men te di re i tos. de ve -
res, as pec tos de sua vida fun ci o nal e de ma is as sen ta -
men tos: ze lar pela ob ser vân cia da le gis la ção es pe ci -
fi ca de pes so al e das nor mas ba i xa das pe las au to ri -
da des su pe ri o res: ela bo rar a fo lha de pa ga men to dos
ser vi do res do Pro da sen: for mu lar, im ple men tar e ad -
mi nis trar, em con jun to com as uni da des com pe ten tes
do Se na do Fe de ral o pla no de be ne fí ci os dos ser vi do -
res: de sen vol ver e ad mi nis trar pro gra mas vol ta dos à
as sis tên cia cul tu ral, re cre a ti va, de sa ú de e bem-es tar
dos ser vi do res: ela bo rar e pro por nor mas téc ni cas e
ad mi nis tra ti vas re la ti vas a sua área de atu a ção: for ne -
cer in for ma ções or ça men tá ri as e ge ren ci a is re la ti vas
à sua área de atu a ção: e de sem pe nhar ou tras atri bu i -
ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor
da Di vi são.

Art. 259. Ao Ser vi ço de Expe di en te e Arqui vo de
Do cu men tos com pe te con tro lar a cir cu la ção de do cu -
men tos no Pro da sen. in clu in do au tu a ção de pro ces -
sos, jun ta das, ane xa ções, de sa ne xa ções, re ce bi men -
to, tra mi ta ção e ar qui va men to, em con for mi da de com
as nor mas vi gen tes: acom pa nhar a tra mi ta ção de do -
cu men tos, ve ri fi can do o cum pri men to de pra zos e a
cor re ção do re gis tro de tra mi ta ções, de con for mi da de
com as nor mas vi gen tes; for mu lar e pro por nor mas e
ro ti nas ad mi nis tra ti vas re fe ren tes à ges tão dos ar qui -
vos; exe cu tar as ati vi da des de ar qui vo e guar da de
do cu men tos: exe cu tar os ser vi ços de re pro gra fia: re -
ce ber, trans mi tir e con tro lar men sa gens ofi ci a is; pro ce -
der à pu bli ca ção e di vul ga ção dos atos ad mi nis tra ti vos 
do Pro da sen; ela bo rar e pro por nor mas téc ni cas e ad -
mi nis tra ti vas re la ti vas à sua área de atu a ção: for ne cer
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in for ma ções or ça men tá ri as e ge ren ci a is re la ti vas à
sua área de atu a ção; ela bo rar re la tó ri os men sa is dos
ser vi ços; e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas
que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 260. Aos Ser vi ços Ge ra is com pe te co or de -
nar, fis ca li zar ou exe cu tar, di re ta men te ou por meio de
ter ce i ros, os ser vi ços de lim pe za e con ser va ção, vi gi -
lân cia. jar di na gem, trans por tes e de ma is ser vi ços au xi li -
a res, ne ces sá ri os ao bom fun ci o na men to do Pro da sen.

Art. 261. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção de Ma te -
ri a is com pe te co or de nar, con tro lar e exe cu tar as ati vi -
da des re fe ren tes à ad mi nis tra ção de Ma te ri al; ela bo -
rar e pro por a po lí ti ca de ma te ri al a ser se gui da pelo
Pro da sen, nas áre as de com pra, es to ca gem. dis tri bu -
i ção e ali e na ção; es pe ci fi car, pa dro ni zar e co di fi car os 
ma te ri a is usa dos pelo Pro da sen, ob ser va das no que
cou ber, as nor mas vi gen tes no Se na do Fe de ral: ela -
bo rar com a co la bo ra ção dos de ma is ór gãos do Pro -
da sen. a pre vi são de con su mo de ma te ri a is: con tro lar
o cum pri men to, pe los for ne ce do res. dos pra zos e
con di ções es ti pu la dos nos ins tru men tos de for ma li za -
ção das aqui si ções. pro pon do as pe na li da des ca bí ve -
is, quan do cons ta ta da a não ob ser vân cia des ses pra -
zos e con di ções: re ce ber, guar dar. con ser var e dis tri -
bu ir os ma te ri a is ad qui ri dos pelo Pro da sen. exer cen -
do o con tro le ge ral dos es to ques, pro gra man do as
aqui si ções ou re qui si ções, a fim de que se jam man ti -
dos os ní ve is mí ni mos de pron to aten di men to das so -
li ci ta ções de ma te ri al: man ter ar ti cu la ção com a Sub -
se cre ta ria de Com pras e Con tra ta ções de Ser vi ços
do Se na do Fe de ral para re a li za ção de pes qui sas de
pre ços de mer ca do. for ne cen do sub sí di os ao Ser vi ço
de Apo io Admi nis tra ti vo e á Co mis são Per ma nen te de 
Li ci ta ção: pro ce der ao exa me e en sa i os ne ces sá ri os
ao con tro le de qua li da de dos ma te ri a is re ce bi dos pelo 
Pro da sen; for ne cer ao Ser vi ço de Con ta bi li da de sub -
sí di os para ela bo ra ção de ba lan ços pa tri mo ni a is e
de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são. 

Art. 262. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção de Pa tri -
mô nio com pe te co or de nar, con tro lar e exe cu tar as ati -
vi da des re fe ren tes à ad mi nis tra ção de pa tri mô nio do
Pro da sen: pre pa rar os atos e ex pe di en tes ne ces sá ri -
os às ali e na ções de bens; for ne cer ao Ser vi ço de
Con ta bi li da de sub sí di os para ela bo ra ção de ba lan ços 
pa tri mo ni a is; or ga ni zar e exe cu tar o ca das tra men to.
em ar ti cu la ção com o Ser vi ço de Admi nis tra ção de
Ma te ri a is, e o tom ba men to dos bens mó ve is e imó ve -
is que cons ti tu em o acer vo pa tri mo ni al do Pro da sen,
man ten do cons tan te men te atu a li za dos os re gis tros a
ele per ti nen tes; exer cer fis ca li za ção e con tro le so bre
os bens mó ve is e imó ve is do Pro da sen, ela bo ran do

re la tó ri os re la ti vos á sua re gu la ri da de, uti li za ção e es -
ta do de con ser va ção; ar ti cu lar-se com os de ma is ór -
gãos para as pro vi dên ci as ne ces sá ri as no caso em
que a ad mis são, mo vi men ta ção ou de mis são de ser -
vi do res im por te em res pon sa bi li da de so bre a guar da
e con ser va ção de bens pa tri mo ni a is ou cum pri men to
de nor mas in ter nas: ar ti cu lar-se com o Ser vi ço de
Con ta bi li da de, no que se re fe re à in cor po ra ção, ava li -
a ção e ba i xa de bens pa tri mo ni a is do Pro da sen; cu i -
dar para que to dos os bens se jam dis tri bu í dos e en -
tre gues me di an te o res pec ti vo Ter mo de Res pon sa bi -
li da de, man ten do sem pre atu a li za do o seu ar qui vo;
de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 263. Ao Ser vi ço Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro
do Pro gra ma Inter Le gis com pe te pla ne jar, exe cu tar.
con tro lar e acom pa nhar ati vi da des ad mi nis tra ti vas e
fi nan ce i ras vin cu la das ao Pro gra ma Inter Le gis, re la ci -
o na das com con tra tos de fi nan ci a men to in ter nos e
ex ter nos, nas áre as de re cur sos hu ma nos, com pras e 
con tra tos, con tra ta ção de obras e ser vi ços e con ta bi li -
da de, pro ven do su por te ne ces sá rio ao Pro gra ma
Inter Le gis nes tas áre as: re a li zar os re gis tros con tá be -
is dos atos e fa tos re la ci o na dos com o pro gra ma: e la -
bo rar re la tó ri os, de mons tra ti vos e pres ta ção de con -
tas exi gi dos em con tra tos de fi nan ci a men to: dar su -
por te ad mi nis tra ti vo á Co mis são Espe ci al de Li ci ta -
ções nas com pras e con tra ta ções de in te res se do
Pro gra ma Inter Le gis: re a li zar uma con ta bi li da de pró -
pria que aten da aos cro no gra mas e exi gên ci as de
con tra tos de fi nan ci a men to na ci o na is e in ter na ci o na -
is: dar su por te ad mi nis tra ti vo fi nan ce i ro e con tá bil nos 
con tra tos que ve nham a ser as si na dos com Agên ci as
de Co o pe ra ção Téc ni ca pelo Pro gra ma Inter Le gis e
de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor.

Art. 264. A Di vi são de Su por te Téc ni co e Ope ra -
ções com pe te co or de nar. ori en tar. con tro lar e exe cu -
tar a ope ra ção. a pro du ção e o su por te ao am bi en te
com pu ta ci o nal do Se na do Fe de ral. in clu in do o com -
pu ta dor de gran de por te, os equi pa men tos ser vi do res 
da rede as es ta ções cli en tes, os pro gra mas ope ra ci o -
na is, os bá si cos e os apli ca ti vos, bem como a rede e
seus equi pa men tos; re a li zar o pla ne ja men to, a pros -
pec ção tec no ló gi ca, o pro je to, a im ple men ta ção e a
ava li a ção de no vos pro du tos e ser vi ços de in for má ti -
ca para o Se na do Fe de ral; ge ren ci ar a ofer ta de re cur -
sos com pu ta ci o na is do Pro da sen de modo a ga ran tir
a sa tis fa tó ria pres ta ção de ser vi ços: pro mo ver o
acom pa nha men to sis te má ti co e even tu al do am bi en -
te ope ra ci o nal do Pro da sen, com o pro pó si to de as se -
gu rar a qua li da de, con fi a bi li da de e dis po ni bi li da de
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dos ser vi ços: ela bo rar, co or de nar e man ter, em con -
jun to com as de ma is uni da des, o Pla no de Con tin gên -
cia do am bi en te com pu ta ci o nal do Pro da sen: pre pa -
rar e for ne cer à Con sul to ria da Di re to ria Exe cu ti va as
es ta tís ti cas dos tra ba lhos efe tu a dos pela Di vi são, as -
sim como os ele men tos para a ela bo ra ção da pro pos -
ta or ça men tá ria anu al e plu ri a nu al do Pro da sen e
suas al te ra ções: e exe cu tar ou tras atri bu i ções que lhe 
fo rem con fe ri das pelo Di re tor-Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Di vi são de Su -
por te Téc ni co e Ope ra ções:

I – Ser vi ço de Su por te ao Ambi en te Com pu ta ci -
o nal de Gran de Por te;

II – Ser vi ço de Su por te ao Ambi en te Com pu ta ci -
o nal da Rede Cli en te-Ser vi dor;

III – Ser vi ço de Admi nis tra ção de Equi pa men tos 
e Insta la ções;

IV – Ser vi ço de Ope ra ção da Rede Su por te a
Pro ble mas;

V – Ser vi ço de Pro du ção;
VI – Ser vi ço de Ma nu ten ção da Infra-es tru tu ra

Téc ni ca.
Art. 265. Ao Ser vi ço de Su por te ao Ambi en te

Com pu ta ci o nal de Gran de Por te com pe te pla ne jar, fa -
zei pros pec ção, im ple men tar e pres tar su por te a equi -
pa men tos, sis te mas ope ra ci o na is, pro gra mas bá si cos, 
pro gra mas pro du tos e de co mu ni ca ção do am bi en te
com pu ta ci o nal de gran de por te: pla ne jar, fa zer pros -
pec ção, im ple men tar e pres tar su por te a sis te mas ge -
ren ci a do res de ban co de da dos: pla ne jar e ge ren ci ar a 
uti li za ção dos re cur sos do am bi en te com pu ta ci o nal de 
gran de por te nas áre as de ge rên cia de de sem pe nho,
mu dan ça, ca pa ci da de e se gu ran ça: exe cu tar a ges tão 
de con tra tos re la ti vos à sua área de atu a ção: e de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem 
con fe ri das Pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 266. Ao Ser vi ço de Su por te ao Ambi en te
Com pu ta ci o nal da Rede Cli en te-Ser vi dor com pe te
pla ne jar, fa zer pros pec ção, im ple men tar e pres tar su -
por te a equi pa men tos, sis te mas ope ra ci o na is, pro -
gra mas bá si cos, pro gra mas pro du tos, de co mu ni ca -
ção e ser vi ços do am bi en te com pu ta ci o nal da rede
Cli en te-Ser vi dor: pla ne jar e ge ren ci ar a uti li za ção dos 
re cur sos do am bi en te com pu ta ci o nal da rede Cli en -
te-Ser vi dor, nas áre as de ge rên cia de de sem pe nho,
mu dan ça, ca pa ci da de e se gu ran ça: ela bo rar pro je tos
de rede no âm bi to do Se na do Fe de ral e de in ter co ne -
xão com ou tras re des: exe cu tar a ges tão de con tra tos
re la ti vos a sua área de atu a ção: e de sem pe nhar ou -
tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das
pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 267. Ao Ser vi ço de Admi nis tra ção de Equi -
pa men tos e Insta la ções com pe te exe cu tar e par ti ci par
do pla ne ja men to da rede quan to às ca rac te rís ti cas de
con fi gu ra ção, me i os de co mu ni ca ção, ti pos de equi pa -
men tos, se gu ran ça e ser vi ços pú bli cos ou pri va dos a
se rem uti li za dos: man ter atu a li za do o ca das tro e a do -
cu men ta ção de re cur sos de equi pa men tos e ou tros
com po nen tes da rede. ins ta la dos sob sua res pon sa bi -
li da de: exe cu tar e ge ren ci ar as ins ta la ções e re ma ne -
ja men tos de equi pa men tos e ca be a ção da rede: exe -
cu tar a ges tão de con tra tos re la ti vos à sua área de
atu a ção: e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas
que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 268. Ao Ser vi ço de Ope ra ção da Rede e Su -
por te a Pro ble mas com pe te ge ren ci ar a ope ra ção e
ga ran tir a fun ci o na li da de dos equi pa men tos da rede:
pres tar aten di men to a pro ble mas e dú vi das quan to a
fun ci o na li da de e ope ra ção dos re cur sos de equi pa -
men tos e pro gra mas da rede: ad mi nis trar os ser vi ços
de aten di men to a pro ble mas re la ti vos a pro du tos e re -
cur sos da rede: pres tar su por te quan to à uti li za ção
dos equi pa men tos e ser vi ços da rede: pro du zir re la tó -
ri os ge ren ci a is so bre os pro ble mas e qua li da de de
equi pa men tos e ser vi ços: pres tar in for ma ções so bre
pro ble mas ou in ter rup ções ocor ri das na rede: exe cu -
tar a ges tão de con tra tos re la ti vos à sua área de atu a -
ção: e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que 
lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 269. Ao Ser vi ço de Pro du ção com pe te ava li -
ar, apro var e co or de nar a trans fe rên cia de sis te mas
para o am bi en te de pro du ção: exe cu tar ro ti nas de re -
or ga ni za ção, re cu pe ra ção, res ta u ra ção. e se gu ran ça
de da dos: pla ne jar e ge ren ci ar os re cur sos de pro du -
ção, com re la ção a uso, aces so e se gu ran ça: acom -
pa nhar as ati vi da des de pro du ção, ela bo rar e pro por
al te ra ções de modo a ra ci o na li zar e oti mi zar suas ro ti -
nas: ope rar os equi pa men tos de en tra da de da dos, os 
com pu ta do res cen tra is e pe ri fé ri cos, o com pu ta dor
de vo ta ção e ad mi nis trar a guar da das fi tas mag né ti -
cas: pro por nor mas téc ni cas e ad mi nis tra ti vas re la ti -
vas a sua área de atu a ção e ze lar pelo seu cum pri -
men to: exe cu tar a ges tão de con tra tos re la ti vos à sua
área de atu a ção, e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções
cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di -
vi são.

Art. 270. Ao Ser vi ço de Ma nu ten ção da Infra-es -
tru tu ra Téc ni ca com pe te exe cu tar e par ti ci par das ati -
vi da des de pros pec ção, pla ne ja men to e pro je tos de
ar qui te tu ra e en ge nha ria re fe ren tes ás ins ta la ções do
Pro da sen: ze lar pela per fe i ta ade qua ção da in fra-es -
tru tu ra pre di al às ne ces si da des do ór gão; exe cu tar a
ges tão de con tra tos re la ti vos á sua área de atu a ção: e 
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de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 271. À Di vi são de Aten di men to e De sen vol -
vi men to de Sis te mas para as Arcas Le gis la ti va e de
Orça men to com pe te pla ne jar, co or de nar, ori en tar,
con tro lar e exe cu tar as ati vi da des téc ni cas de de sen -
vol vi men to. im plan ta ção de sis te mas e ser vi ços: pres -
tar su por te, no que diz res pe i to a ori en ta ção, quan to à 
ade qua da uti li za ção dos ser vi ços pres ta dos e dos re -
cur sos dis po ni bi li za dos pelo Pro da sen: pres tar as sis -
tên cia téc ni ca e apo io para cor re ção de even tu a is de -
fi ciên ci as: ana li sar e de sen vol ver sis te mas para aten -
der às ne ces si da des de as ses so ra men to ime di a to à
ela bo ra ção le gis la ti va e à ati vi da de par la men tar e or -
ça men tá ria: di vul gar no âm bi to do Se na do Fe de ral,
os ob je ti vos e pro ce di men tos de mo der ni za ção le gis -
la ti va e atu a li za ção tec no ló gi ca, ne ces sá ri os à ade -
qua da uti li za ção dos ser vi ços pres ta dos pelo Pro da -
sen: pre pa rar e for ne cer à Con sul to ria da Di re to ria
Exe cu ti va as es ta tís ti cas dos tra ba lhos re a li za dos
pela Di vi são as sim como os ele men tos para a ela bo -
ra ção da pre vi são anu al da des pe sa, com vis tas à ela -
bo ra ção do or ça men to do Pro da sen: de sem pe nhar
ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das 
pelo Di re tor-Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Di vi são de Aten -
di men to e De sen vol vi men to de Sis te mas para as Áre -
as Le gis la ti va e de Orça men to:

I – Ser vi ço de Aten di men to à Área de Asses so -
ra men to Le gis la ti vo;

II – Ser vi ço de Aten di men to ao Orça men to, Fis -
ca li za ção e Con tro le;

III – Ser vi ço de Aten di men to á Área Le gis la ti va;
IV – Ser vi ço de Aten di men to ás Áre as de Do cu -

men ta ção e Infor ma ção.
Art. 272. Ao Ser vi ço de Aten di men to à Área de

Asses so ra men to Le gis la ti vo com pe te exe cu tar as ati -
vi da des de ela bo ra ção de pro je tos, ade qua ção, de -
sen vol vi men to, im plan ta ção e ma nu ten ção de sis te -
mas de in for ma ção, no âm bi to dos ór gãos de as ses -
so ra men to le gis la ti vo, ob ser van do as nor mas téc ni -
cas es ta be le ci das pelo Pro da sen: iden ti fi car jun to aos 
ser vi do res da área le gis la ti va suas ne ces si da des de
re cur sos de in for má ti ca e tre i na men to: ori en tar a uti li -
za ção ade qua da dos ser vi ços pres ta dos e dos re cur -
sos de in for má ti ca co lo ca dos à dis po si ção pelo Pro -
da sen: dar as sis tên cia no es tu do de so lu ções so bre
or ga ni za ção do tra ba lho com vis tas a pro ces sos de
au to ma ção e ra ci o na li za ção do tra ba lho: exe cu tar a
ges tão de con tra tos re la ti vos á sua área de atu a ção: e 

de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 273. Ao Ser vi ço de Aten di men to ao Orça -
men to, Fis ca li za ção e Con tro le com pe te exe cu tar as
ati vi da des de ela bo ra ção de pro je tos, ade qua ção, de -
sen vol vi men to, im plan ta ção e ma nu ten ção de sis te -
mas de in for ma ção, no âm bi to dos Órgãos de Orça -
men to, ob ser van do as nor mas téc ni cas es ta be le ci -
das pelo Pro da sen: iden ti fi car jun to aos ser vi do res da
área de Orça men to suas ne ces si da des de re cur sos
de in for má ti ca e tre i na men to: ori en tar a uti li za ção
ade qua da dos ser vi ços pres ta dos e dos re cur sos de
in for má ti ca co lo ca dos à dis po si ção pelo Pro da sen;
dar as sis tên cia no es tu do de so lu ções so bre or ga ni -
za ção do tra ba lho com vis tas a pro ces sos de au to ma -
ção e ra ci o na li za ção do tra ba lho: exe cu tar a ges tão
de con tra tos re la ti vos á sua área de atu a ção; e de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo -
rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 274. Ao Ser vi ço de Aten di men to à Área Le -
gis la ti va com pe te exe cu tar as ati vi da des de ela bo ra -
ção de pro je tos. ade qua ção. de sen vol vi men to, im plan -
ta ção e ma nu ten ção de sis te mas de in for ma ção, no
âm bi to dos Órgãos da Área Le gis la ti va, ob ser van do
as nor mas téc ni cas es ta be le ci das pelo Pro da sen;
iden ti fi car jun to aos ser vi do res da Área Le gis la ti va
suas ne ces si da des de re cur sos de in for má ti ca e tre i -
na men to; ori en tar quan to à uti li za ção ade qua da dos
ser vi ços pres ta dos e dos re cur sos de in for má ti ca co lo -
ca dos à dis po si ção pelo Pro da sen; dar as sis tên cia no
es tu do de so lu ções so bre or ga ni za ção do tra ba lho,
pro ces sos de au to ma ção e ra ci o na li za ção do tra ba lho; 
exe cu tar a ges tão de con tra tos re la ti vos à sua área de 
atu a ção; e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas
que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 275. Ao Ser vi ço de Aten di men to ás Áre as
de Do cu men ta ção e Infor ma ção com pe te exe cu tar as 
ati vi da des de ela bo ra ção de pro je tos, ade qua ção, de -
sen vol vi men to, im plan ta ção e ma nu ten ção de sis te -
mas de in for ma ção, no âm bi to dos Órgãos de Do cu -
men ta ção e Infor ma ção, ob ser van do as nor mas téc -
ni cas es ta be le ci das pelo Pro da sen; iden ti fi car jun to
aos ser vi do res das Áre as de Do cu men ta ção e Infor -
ma ção, suas ne ces si da des de re cur sos de in for má ti -
ca e tre i na men to; ori en tar quan to à uti li za ção ade qua -
da dos ser vi ços pres ta dos e dos re cur sos de in for má -
ti ca co lo ca dos à dis po si ção pelo Pro da sen; dar as sis -
tên cia no es tu do de so lu ções so bre, or ga ni za ção do
tra ba lho com vis tas a pro ces sos de au to ma ção e ra ci -
o na li za ção do tra ba lho; exe cu tar a ges tão de con tra -
tos re la ti vos à sua área de atu a ção; e de sem pe nhar
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ou tras atri bu i ções e cor re la tas que lhe fo rem con fe ri -
das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 276. A Di vi são de Aten di men to e De sen vol -
vi men to de Sis te mas para as Áre as Admi nis tra ti va, de 
Co mu ni ca ção So ci al e Usuá ri os Exter nos, com pe te
pla ne jar, co or de nar, ori en tar, con tro lar e exe cu tar as
ati vi da des téc ni cas de de sen vol vi men to, im plan ta ção
de sis te mas e ser vi ços; pres tar su por te no que diz
res pe i to a ori en ta ção quan to á ade qua da uti li za ção
dos ser vi ços pres ta dos e dos re cur sos dis po ni bi li za -
dos pelo Pro da sen; pres tar as sis tên cia téc ni ca e apo -
io para cor re ção de even tu a is de fi ciên ci as; ana li sar e
de sen vol ver sis te mas para aten der às ne ces si da des
das ati vi da des ad mi nis tra ti vas e usuá ri os ex ter nos;
di vul gar, no âm bi to do Se na do Fe de ral, os ob je ti vos e
pro ce di men tos de mo der ni za ção ad mi nis tra ti va e atu -
a li za ção tec no ló gi ca ne ces sá ri os à ade qua da uti li za -
ção dos ser vi ços pres ta dos pelo Pro da sen; pre pa rar e 
for ne cer à Con sul to ria da Di re to ria Exe cu ti va as es ta -
tís ti cas dos tra ba lhos re a li za dos pela Di vi são, as sim
como os ele men tos para a ela bo ra ção da pre vi são
anu al da des pe sa, com vis tas à ela bo ra ção do or ça -
men to do Pro da sen; e de sem pe nhar ou tras atri bu i -
ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re -
tor-Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. São Órgãos da Di vi são de
Aten di men to e De sen vol vi men to de Sis te mas para as 
Arcas Admi nis tra ti va, de Co mu ni ca ção So ci al é
Usuá ri os Exter nos;

I – Ser vi ço de Aten di men to à Área Admi nis tra ti -
va e Fi nan ce i ra;

II – Ser vi ço de Aten di men to aos Ser vi ços de
Apo io Admi nis tra ti vo;

III – Ser vi ço de Aten di men to à Admi nis tra ção
Ge ral;

IV – Ser vi ço de Aten di men to á Arca de Co mu ni -
ca ção So ci al;

V – Ser vi ço de Aten di men to a Usuá ri os Exter nos;
VI – Ser vi ços e Pro du tos Espe ci a is.
Art. 277. Ao Ser vi ço de Aten di men to à Arca Admi -

nis tra ti va e Fi nan ce i ra com pe te exe cu tar as ati vi da des
de ela bo ra ção de pro je tos, ade qua ção, de sen vol vi men -
to, im plan ta ção e ma nu ten ção de sis te mas de in for ma -
ção, no âm bi to dos ór gãos de ati vi da des ad mi nis tra ti vas 
e fi nan ce i ras do Se na do Fe de ral, ob ser van do as nor -
mas téc ni cas es ta be le ci das pelo Pro da sen; iden ti fi car
jun to aos ser vi do res das áre as Admi nis tra ti va e Fi nan -
ce i ra suas ne ces si da des de re cur sos de in for má ti ca e
tre i na men to; ori en tar quan to a uti li za ção ade qua da dos
ser vi ços pres ta dos e dos re cur sos de in for má ti ca co lo -
ca dos à dis po si ção pelo Pro da sen; dar as sis tên cia no

es tu do de so lu ções so bre or ga ni za ção do tra ba lho com
vis tas a pro ces sos de au to ma ção e ra ci o na li za ção do
tra ba lho; exe cu tar a ges tão de con tra tos re la ti vos à sua
área de atu a ção; e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor -
re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 278. Ao Ser vi ço de Aten di men to aos Ser vi -
ços de Apo io Admi nis tra ti vo com pe te exe cu tar as ati -
vi da des de ela bo ra ção de pro je tos, ade qua ção, de -
sen vol vi men to, im plan ta ção e ma nu ten ção de sis te -
mas de in for ma ção, no âm bi to dos Órgãos de ser vi -
ços de apo io do Se na do Fe de ral, ob ser van do as nor -
mas téc ni cas es ta be le ci das pelo Pro da sen; iden ti fi -
car, jun to aos ser vi do res da área de Ser vi ços de Apo -
io Admi nis tra ti vo, suas ne ces si da des de re cur sos de
in for má ti ca e tre i na men to; ori en tar quan to a uti li za ção 
ade qua da dos ser vi ços pres ta dos e dos re cur sos de
in for má ti ca co lo ca dos à dis po si ção pelo Pro da sen;
dar as sis tên cia no es tu do de so lu ções so bre or ga ni -
za ção do tra ba lho com vis tas a pro ces sos de au to ma -
ção e ra ci o na li za ção do tra ba lho; exe cu tar a ges tão
de con tra tos re la ti vos à sua área de atu a ção; e de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo -
rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 279. Ao Ser vi ço de Aten di men to à Admi nis -
tra ção Ge ral com pe te exe cu tar as ati vi da des de ela -
bo ra ção de pro je tos, ade qua ção de sen vol vi men to,
im plan ta ção e ma nu ten ção de sis te mas de in for ma -
ção no âm bi to dos Órgãos da Admi nis tra ção Ge ral do
Se na do Fe de ral ob ser van do as nor mas téc ni cas es -
ta be le ci das pelo Pro da sen; iden ti fi car jun to aos ser vi -
do res dos Órgãos da Admi nis tra ção Ge ral do Se na do
Fe de ral suas ne ces si da des de re cur sos de in for má ti -
ca e tre i na men to; ori en tar quan to a uti li za ção ade qua -
da dos ser vi ços pres ta dos e dos re cur sos de in for má -
ti ca co lo ca dos à dis po si ção pelo Pro da sen; dar as sis -
tên cia no es tu do de so lu ções so bre or ga ni za ção do
tra ba lho com vis tas a pro ces sos de au to ma ção e ra ci -
o na li za ção do tra ba lho; exe cu tar a ges tão de con tra -
tos re la ti vos à sua área de atu a ção; e de sem pe nhar
ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das 
pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 280. Ao Ser vi ço de Aten di men to à Área de
Co mu ni ca ção So ci al com pe te exe cu tar as ati vi da des
de ela bo ra ção de pro je tos, ade qua ção. de sen vol vi -
men to, im plan ta ção e ma nu ten ção de sis te mas de in -
for ma ção, no âm bi to dos Órgãos de Co mu ni ca ção.
ob ser van do as nor mas téc ni cas es ta be le ci das pelo
Pro da sen; iden ti fi car jun to aos ser vi do res das Áre as
de Co mu ni ca ção So ci al, suas ne ces si da des de re cur -
sos de in for má ti ca e tre i na men to; ori en tar quan to à
uti li za ção ade qua da dos ser vi ços pres ta dos e dos re -
cur sos de in for má ti ca co lo ca dos à dis po si ção pelo
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Pro da sen; dar as sis tên cia no es tu do de so lu ções so -
bre or ga ni za ção do tra ba lho com vis tas a pro ces sos
de au to ma ção e ra ci o na li za ção do tra ba lho; exe cu tar
a ges tão de con tra tos re la ti vos à sua área de atu a ção; 
e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe
fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 281. Ao Ser vi ço de Aten di men to a Usuá ri os
Exter nos com pe te co or de nar, con tro lar e exe cu tar as
ati vi da des de cap ta ção. tra ta men to de in for ma ções
ex ter nas de in te res se do Se na do Fe de ral, bem como
a po lí ti ca de dis se mi na ção de in for ma ções pro du zi -
das no âm bi to do Con gres so Na ci o nal; de sen vol ver e
exe cu tar pro je tos de agre ga ção de in for ma ções pro -
du zi das no âm bi to do Con gres so Na ci o nal de acor do
com de ter mi na ções su pe ri o res; ava li ar as ba ses de
da dos sob os as pec tos de efi ciên cia e efi cá cia; pos si -
bi li tar aces so ao acer vo de in for ma ções ar ma ze na -
das no Pro da sen, con si de ran do sua po lí ti ca de dis se -
mi na ção e in ter câm bio de in for ma ções, nos ter mos
de fi ni dos pela Co mis são Di re to ra; vi a bi li zar, ope ra ci o -
nal men te, a cap ta ção de in for ma ções ex ter nas de in -
te res se do Se na do Fe de ral; de sen vol ver, im ple men -
tar e dar ma nu ten ção a sis te mas de cap ta ção ou in -
ter câm bio de in for ma ções; e de sem pe nhar ou tras
atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo
Di re tor da Di vi são.

Art. 282. Ao Ser vi ços e Pro du tos Espe ci a is com -
pe te ela bo rar e exe cu tar pro je tos de im plan ta ção e
ma nu ten ção de pro du tos e ser vi ços con tra ta dos com
des ti na ção si mul tâ nea a di ver sos seg men tos do Se -
na do Fe de ral; pres tar su por te aos pro du tos e ser vi -
ços con tra ta dos; exe cu tar a ges tão de con tra tos re la -
ti vos à sua área de atu a ção; e de sem pe nhar ou tras
atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo
Di re tor da Di vi são.

Art. 283. À Di vi são de Admi nis tra ção de Da dos e 
Re cur sos de Apo io com pe te pla ne jar, co or de nar, ori -
en tar, con tro lar e  exe cu tar as ati vi da des nor ma ti vas e 
de su por te ao de sen vol vi men to de sis te mas e aten di -
men to; es tu dar e de sen vol ver téc ni cas e mé to dos que 
au xi li em as ati vi da des de de sen vol vi men to de sis te -
mas e de aten di men to; as se gu rar o apo io e su por te a
uti li za ção de téc ni cas e fer ra men tas de de sen vol vi -
men to ho mo lo ga das pelo Pro da sen; pro por, im ple -
men tar e ad mi nis trar a po lí ti ca de de sen vol vi men to de 
re cur sos hu ma nos do Pro da sen; exe cu tar a au di to ria
de sis te mas sob os as pec tos de sua se gu ran ça, efi -
ciên cia e efi cá cia, pro pon do, quan do for o caso, a exe -
cu ção de me di das cor re ti vas; e exe cu tar ou tras atri bu -
i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor
Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Di vi são de
Admi nis tra ção de Da dos e Re cur sos de Apo io:

I – Ser vi ço de Admi nis tra ção de Da dos;
II – Ser vi ço de Apo io ao De sen vol vi men to de

Sis te mas e Apro pri a ção de Tec no lo gi as;
III – Ser vi ço de Mul ti mí dia e Pro gra ma ção Vi su -

al;
IV – Ser vi ço de Tre i na men to e De sen vol vi men to 

de Re cur sos Hu ma nos;
V – Ser vi ço de Bi bli o te ca Téc ni ca.

Art. 284. Ao Serviço de Administração de Dados
compete promover o levantamento dos modelos de
dados junto a diversas áreas da organização;
identificar e estruturar os assuntos da organização e
elaborar o macromodelo corporativo de dados;
coordenar a compatibilização do planejamento de
sistemas com o macromodelo corporativo de dados;
elaborar o modelo corporativo detalhado de dados e
zelar pela qualidade dos modelos de dados
conceituais detalhados dos aplicativos; planejar e
coordenar a evolução das bases de dados; definir e
implementar o sistema de dicionário de dados;
disponibilizar e divulgar a descrição dos dados da
organização, bem como toda a normatização relativa
a seu uso; participar da pesquisa de programas de
apoio voltados à administração de dados e ao
gerenciamento de base de dados; propor normas,
padrões e critérios para o desenvolvimento de bancos
de dados físicos; e desempenhar outras atribuições
correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da
Divisão.

Art. 285. Ao Ser vi ço de Apo io ao De sen vol vi -
men to de Sis te mas e Apro pri a ção de Tec no lo gi as
com pe te ge ren ci ar as ati vi da des de su por te ao de -
sen vol vi men to, evo lu ção e ma nu ten ção de sis te mas;
bus car al ter na ti vas tec no ló gi cas e de or ga ni za ção
para o de sen vol vi men to de sis te mas; fa zer pros pec -
ção e dis po ni bi li zar téc ni cas de mo de la gem e im ple -
men ta ção; iden ti fi car ro ti nas e pro gra mas que pos -
sam ser re u ti li za dos ou adap ta dos para uti li za ção em
ou tros pro je tos; man ter, di vul gar e pres tar su por te a
uti li za ção de bi bli o te ca de mó du los de pro gra mas e
ro ti nas re u sá ve is; au di tar, acom pa nhar e con tro lar a
ati vi da de de de sen vol vi men to, evo lu ção e ma nu ten -
ção de sis te mas; de fi nir mé tri cas e nor mas de qua li -
da de e ze lar pelo seu cum pri men to no de sen vol vi -
men to, ma nu ten ção e aqui si ção de sis te mas; e de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo -
rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 286. Ao Ser vi ço de Mul ti mí dia e Pro gra ma -
ção Vi su al com pe te pla ne jar, co or de nar e exe cu tar

21594 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002720    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



pro je tos nas áre as grá fi ca, au di o vi su al e de mul ti mí -
dia; pre ver e di men si o nar as ne ces si da des de pla ne -
ja men to vi su al, em con jun to com as de ma is áre as do
Pro da sen; exe cu tar ta re fas re la ti vas à iden ti da de vi -
su al de pro du tos e ser vi ços do Pro da sen, de acor do
com ori en ta ção da Con sul to ria da Di re to ria Exe cu ti va; 
pro por, em con jun to com a Con sul to ria da Di re to ria
Exe cu ti va, pa drões bá si cos para pe ças pro mo ci o na is; 
apo i ar as áre as téc ni ca e ad mi nis tra ti va na ela bo ra -
ção de pu bli ca ções es pe ci a li za das e apre sen ta ções;
acom pa nhar a evo lu ção das tec no lo gi as de edi to ra -
ção ele trô ni ca, com pu ta ção grá fi ca e mul ti mí dia; e de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo -
rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 287. Ao Ser vi ço de Tre i na men to e De sen vol -
vi men to de Re cur sos Hu ma nos, em ar ti cu la ção com
o ILB, com pe te pes qui sar so bre me to do lo gi as de en -
si no e al ter na ti vas de apren di za gem em in for má ti ca;
di ag nos ti car opor tu ni da des de me lho ria de de sem pe -
nho dos ser vi do res do Pro da sen por meio de tre i na -
men to; iden ti fi car e ana li sar as ne ces si da des de tre i -
na men to e de sen vol vi men to de re cur sos hu ma nos;
iden ti fi car e ana li sar ne ces si da des de tre i na men to
nas áre as de in for má ti ca jun to aos res pon sá ve is pe -
las Co or de na ções de Aten di men to; for mu lar, im ple -
men tar e ad mi nis trar pro gra mas de tre i na men to, de -
sen vol vi men to or ga ni za ci o nal, ge ren ci al e de equi -
pes; im ple men tar e ad mi nis trar pro gra mas de tre i na -
men to para uti li za ção de sis te mas de in for ma ção e re -
cur sos de pro ces sa men to de da dos; im ple men tar e
ad mi nis trar pro gra mas de am bi en ta ção e ori en ta ção
de no vos ser vi do res; cri ar e man ter sis te mas de in for -
ma ções so bre as ati vi da des de tre i na men to; pro por
nor mas téc ni cas e ad mi nis tra ti vas re la ti vas à sua
área de atu a ção; e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções
cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di -
vi são.

Art. 288. Ao Ser vi ço de Bi bli o te ca Téc ni ca com -
pe te clas si fi car e ca ta lo gar pu bli ca ções de in te res se
do Pro da sen, bem como ma nu a is de ser vi ço e ma te ri -
a is ins tru ci o na is au di o vi su a is; re a li zar es tu dos e pros -
pec ções, com vis tas a ga ran tir a atu a li za ção tec no ló -
gi ca da ati vi da de de bi bli o te co no mia, ade quan do-se
às ne ces si da des do Pro da sen; guar dar e man ter o
acer vo bi bli o grá fi co, de pro gra mas e de ma te ri al au di -
o vi su al do Pro da sen, con tro lan do sua cir cu la ção e
uti li za ção; exe cu tar a dis se mi na ção se le ti va de in for -
ma ções bi bli o grá fi cas com base nas in for ma ções de
ne ces si da de de tre i na men to e ou tras; man ter en tro -
sa men to com ins ti tu i ções con gê ne res com vis tas ao
in ter câm bio de in for ma ções e à ob ten ção, a tí tu lo de
em prés ti mo ou do a ção, de pu bli ca ções de in te res se

do Pro da sen; pro por a aqui si ção de pu bli ca ções; ela -
bo rar e pro por nor mas téc ni cas e ad mi nis tra ti vas re la -
ti vas à sua área de atu a ção; exe cu tar a ges tão de
con tra tos ou con vê ni os re la ti vos à sua área de atu a -
ção; e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que 
lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 289. À Di vi são de Aten di men to Se na to ri al
com pe te pres tar con sul to ria e as ses so ra men to de in -
for má ti ca aos Se na do res para pla ne jar, co or de nar, ori -
en tar, con tro lar e exe cu tar as ati vi da des téc ni cas de
iden ti fi ca ção de ne ces si da de, de sen vol vi men to, im -
plan ta ção e ma nu ten ção de sis te mas, apli ca ti vos, pro -
du tos e ser vi ços de in for má ti ca e ações de or ga ni za -
ção e mé to dos; dis se mi nar e dar su por te ao uso dos
sis te mas de in for ma ção, dos apli ca ti vos, dos ser vi ços
e de ma is re cur sos ofe re ci dos pelo Pro da sen; for ne cer
à Con sul to ria da Di re to ria Exe cu ti va as es ta tís ti cas
dos tra ba lhos re a li za dos pela Di vi são, as sim como os
ele men tos para a pre vi são anu al da des pe sa, com vis -
tas à ela bo ra ção do pla ne ja men to e or ça men to do
Pro da sen e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la -
tas que lhe fo ram con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Di vi são de Aten -
di men to Se na to ri al:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Aten di men to aos Ga bi ne tes dos

Se na do res;
III – Ser vi ço de Su por te Espe ci a li za do aos Ga bi -

ne tes dos Se na do res;
IV – Ser vi ço de De sen vol vi men to de Sis te mas

para os Ga bi ne tes dos Se na do res;
V – Ser vi ço de Apo io ao Aten di men to aos Se na -

do res;
VI – Ser vi ço de Inte gra ção de Da dos.
Art. 290. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des; re pre sen tar o ti tu lar
nas Co mis sões de Pla ne ja men to e Orça men to e de
Tec no lo gia do Pro da sen; exe cu tar as ta re fas de su -
por te ad mi nis tra ti vo ne ces sá ri as à exe cu ção das ati -
vi da des do ór gão e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções
cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo di re tor da Di -
vi são.

Art. 291. Ao Ser vi ço de Aten di men to aos Ga bi -
ne tes dos Se na do res com pe te ela bo rar, exe cu tar, ge -
rir e acom pa nhar o Pla no de Aten di men to aos Ga bi -
ne tes; iden ti fi car as ne ces si da des de in for ma ção e de 
equi pa men tos dos Ga bi ne tes dos Mem bros da Mesa, 
dos Se na do res e das li de ran ças no Se na do Fe de ral;
ela bo rar pro pos tas de sis te mas; pla ne jar a uti li za ção
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de tec no lo gi as, pro du tos, ser vi ços e equi pa men tos de 
in for má ti ca; iden ti fi car as ne ces si da des de tre i na -
men to para a boa uti li za ção dos re cur sos de in for má -
ti ca e pro vi den ci ar a sua exe cu ção; pro por ações de
aper fe i ço a men to e ra ci o na li za ção dos pro ces sos de
tra ba lho dos usuá ri os; dis se mi nar e dar su por te ao
uso dos sis te mas de in for ma ção dis po ní ve is atra vés
do Pro da sen; pres tar su por te téc ni co à ins ta la ção e à
uti li za ção dos com po nen tes da pla ta for ma de equi pa -
men tos, pro gra mas e de co mu ni ca ção do Pro da sen;
afe rir, con ti nu a men te, o ní vel de sa tis fa ção dos usuá -
ri os com os ser vi ços e pro du tos do Pro da sen; exe cu -
tar a ges tão de con tra tos re la ti vos à sua área de atu a -
ção; va li dar apli ca ti vos e sis te mas que fi ca rão dis po -
ní ve is, sob o pon to de vis ta do usuá rio fi nal, e de sem -
pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem
con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 292. Ao Ser vi ço de Su por te Espe ci a li za do
aos Ga bi ne tes dos Se na do res com pe te pres tar su -
por te téc ni co es pe ci a li za do à ins ta la ção e à uti li za ção 
dos com po nen tes da pla ta for ma bá si ca de equi pa -
men tos, pro gra mas e de co mu ni ca ção do Pro da sen;
ar ti cu lar-se com as de ma is áre as de su por te do Pro -
da sen para a pros pec ção, de fi ni ção, aqui si ção e im -
plan ta ção de tec no lo gia, pro du tos, ser vi ços e equi pa -
men tos para os Ga bi ne tes; apo i ar o de sen vol vi men to
téc ni co dos re cur sos hu ma nos da Di vi são; ad mi nis -
trar as se nhas para aces so aos re cur sos de in fra-es -
tru tu ra tec no ló gi ca; exe cu tar a ges tão de con tra tos re -
la ti vos à sua área de atu a ção; va li dar apli ca ti vos e sis -
te mas que fi ca rão dis po ní ve is, sob o pon to de vis ta da 
com pa ti bi li da de com a in fra-es tru tu ra e pla ta for ma
tec no ló gi ca do Se na do Fe de ral e de sem pe nhar ou -
tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das
pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 293. Ao Ser vi ço de De sen vol vi men to de Sis -
te mas para os Ga bi ne tes dos Se na do res com pe te
exe cu tar as ati vi da des téc ni cas de ela bo ra ção de pro -
je tos; de sen vol vi men to ou aqui si ção, im plan ta ção,
ma nu ten ção e ade qua ção de apli ca ti vos; par ti ci par
do pro ces so de in di ca ção e aqui si ção de so lu ções
tec no ló gi cas; exe cu tar a ges tão de con tra tos re la ti vos
à sua área de atu a ção; va li dar apli ca ti vos e sis te mas
que fi ca rão dis po ní ve is, sob o pon to de vis ta da in te -
gra ção com os de ma is ser vi ços e de sem pe nhar ou -
tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das
pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 294. Ao Ser vi ço de Apo io ao Aten di men to
aos Se na do res com pe te acom pa nhar as ati vi da des
de ins ta la ção e re ma ne ja men to de equi pa men tos; ge -
ren ci ar a de man da e par ti ci pa ção dos usuá ri os em
tre i na men tos; re gis trar so li ci ta ções de aten di men to e

as pro vi dên ci as to ma das; so lu ci o nar ou en ca mi nhar
so lu ção para os pro ble mas com equi pa men tos e apli -
ca ti vos à dis po si ção dos Se na do res; efe tu ar o su pri -
men to de pro du tos de in for má ti ca aos ga bi ne tes dos
Se na do res; pro du zir re la tó ri os pa dro ni za dos; ge ren -
ci ar ati vi da des de en tra da de da dos e atu a li za ção de
ca das tros; atu a li zar os ban cos de da dos in ter nos da
Di vi são; ge ren ci ar e exe cu tar a cri a ção e ma nu ten ção 
de se nhas para aces so a apli ca ti vos; exe cu tar a ges -
tão de con tra tos re la ti vos à sua área de atu a ção e de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo -
rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 295. Ao Ser vi ço de Inte gra ção de Da dos
com pe te ins tru men ta li zar os di ver sos ser vi ços da Di vi -
são para o re gis tro de da dos ope ra ci o na is e téc ni cos
sob sua res pon sa bi li da de; ge ren ci ar e exe cu tar a in te -
gra ção dos da dos re gis tra dos pe los di ver sos ser vi ços
e ou tras áre as do Pro da sen; pro ver in for ma ções ad mi -
nis tra ti vas, téc ni cas e ge ren ci a is pro ve ni en tes dos da -
dos por ela ge ri dos à Di re to ria do Pro da sen e aos Se -
na do res; de sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas
que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da Di vi são.

Art. 296. À Co or de na ção Espe ci al do La bo ra tó rio 
Vivo do Le gis la ti vo com pe te pla ne jar, co or de nar, ori -
en tar, con tro lar e exe cu tar as ati vi da des téc ni cas de
mo de la gem de pro ces sos, de sen vol vi men to e im plan -
ta ção de com po nen tes de sis te mas; pres tar su por te,
no que diz res pe i to à ori en ta ção quan to à ade qua da
uti li za ção dos pro ces sos e sis te mas im plan ta dos pela
Co or de na ção; pres tar as sis tên cia téc ni ca e apo io para 
cor re la ção de even tu a is de fi ciên ci as; di vul gar no âm bi -
to do Se na do Fe de ral os ob je ti vos e pro ce di men tos de 
mo der ni za ção le gis la ti va e atu a li za ção tec no ló gi ca ne -
ces sá ri os à ade qua da uti li za ção dos pro ces sos e sis -
te mas im plan ta dos pela Co or de na ção; con tri bu ir para
o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal do Po der Le gis la ti vo,
com a ge ra ção de pa drões e mo de los de pro ces sos e
sis te mas, apo i an do sua di fu são e ado ção por ou tras
Ca sas Le gis la ti vas; pre pa rar e for ne cer à Con sul to ria
da Di re to ria Exe cu ti va as es ta tís ti cas dos tra ba lhos re -
a li za dos pela Co or de na ção, as sim como os ele men tos 
para a ela bo ra ção da pre vi são anu al da des pe sa, com 
vis tas à ela bo ra ção do or ça men to do Pro da sen; de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem 
con fe ri das pelo Di re tor-Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Co or de na ção
Espe ci al do La bo ra tó rio Vivo do Le gis la ti vo:

I – Ga bi ne te;
II – Ser vi ço de Apo io Téc ni co;
III – Ser vi ço de Enge nha ria de Pro ces sos;
IV – Ser vi ço de Enge nha ria de Soft wa re.
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Art. 297. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -
bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção de
seu ti tu lar; au xi li ar e as ses so rar o seu ti tu lar no de -
sem pe nho de suas ati vi da des; re pre sen tar o ti tu lar
nas Co mis sões de Pla ne ja men to e Orça men to e de
Tec no lo gia do Pro da sen; exe cu tar as ta re fas de su -
por te ad mi nis tra ti vo ne ces sá ri as à exe cu ção das ati -
vi da des do ór gão e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções
cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da
Co or de na ção.

Art. 298. Ao Ser vi ço de Apo io Téc ni co com pe te
co or de nar, ori en tar, con tro lar e exe cu tar a ope ra ção,
pro du ção e o su por te ao am bi en te com pu ta ci o nal da
Co or de na ção, in clu in do os equi pa men tos ser vi do res
da rede, as es ta ções cli en tes, os pro gra mas ope ra ci -
o na is, os bá si cos e os apli ca ti vos, bem como a rede e
seus equi pa men tos; re a li zar o pla ne ja men to e a atu a -
li za ção tec no ló gi ca dos pro du tos e re cur sos de in for -
má ti ca da Co or de na ção; pro mo ver o acom pa nha -
men to sis te má ti co e even tu al do am bi en te ope ra ci o -
nal da Co or de na ção, com o pro pó si to de as se gu rar a
qua li da de, a con fi a bi li da de e dis po ni bi li da de dos ser -
vi ços; pres tar aten di men to a pro ble mas e dú vi das
quan to ao fun ci o na men to e ope ra ção dos re cur sos de 
equi pa men tos e pro gra mas de rede; exe cu tar a ges -
tão de con tra tos re la ti vos à sua área de atu a ção; e de -
sem pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo -
rem con fe ri das pelo Di re tor da Co or de na ção.

Art. 299. Ao Ser vi ço de Enge nha ria de Pro ces -
sos com pe te iden ti fi car, jun ta men te com os Espe ci a -
lis tas de Do mí nio das Áre as Usuá ri as, os pro du tos de
sa í da de cada área em es tu do, vi san do o aten di men -
to de ne ces si da de de in for ma ção pró pri as das gran -
des uni da des ad mi nis tra ti vas do Se na do Fe de ral; ca -
rac te ri zar, mo de lar, con ce ber e pro je tar pro ces sos or -
ga ni za ci o na is e seus com po nen tes, em con jun to com 
os es pe ci a lis tas do do mí nio ana li sa do; es pe ci fi car as
in ter fa ces grá fi cas; de fi nir as ins tân ci as de si mu la ção
e si mu lar os com po nen tes já iden ti fi ca dos e mo de la -
dos, ge ran do re la tó ri os de con sis tên cia, re la tó ri os de
pro ble mas e ou tros que se fi ze rem ne ces sá ri os; ge -
rar, com base em da dos re u ni dos e con so li da dos para 
tal fim, os re la tó ri os de aná li se de com po nen tes va li -
da dos, al ter na ti vos e oti mi za dos, bem como os grá fi -
cos de aná li se re fe ren tes aos com po nen tes con si de -
ra dos; mo de lar, ca rac te ri zar e si mu lar as al ter na ti vas
de im plan ta ção iden ti fi ca das; pro ce der à va li da ção do 
com po nen te, jun ta men te com os Espe ci a lis tas de Do -
mí nio e com base em um con jun to de ca sos de tes te,
apo i an do-se nas di ver sas ver sões de com po nen tes
con sis ten tes; ela bo rar do cu men to for mal de ace i te do 
mo de lo en vi an do-o para o res pon sá vel pela área

usuá ria do Se na do Fe de ral e, quan do for o caso, con -
fec ci o nar o per ti nen te re la tó rio de pro ble mas de va li -
da ção; pres tar su por te aos pro du tos de sen vol vi dos e
im plan ta dos pela Co or de na ção no que tan ge à mo de -
la gem de pro ces sos; exe cu tar a ges tão de con tra tos
re la ti vos à sua área de atu a ção; de sem pe nhar ou tras
atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo
Di re tor da Co or de na ção.

Art. 300. Ao Ser vi ço de Enge nha ria de Soft wa re
com pe te im ple men tar com po nen tes re la ti vos aos
pro ces sos es pe ci fi ca dos pelo Ser vi ço de Enge nha ria
de Pro ces sos; pre pa rar os com po nen tes para en ce -
na ção por par te do Ser vi ço de Enge nha ria de Pro ces -
sos; pre pa rar os com po nen tes apro va dos pelo Ser vi -
ço de Enge nha ria de Pro ces sos para im plan ta ção no
am bi en te de pro du ção do Pro da sen; im plan tar os
com po nen tes no am bi en te de pro du ção do Pro da sen; 
re a li zar a ma nu ten ção dos com po nen tes im plan ta -
dos; ori en tar quan to à uti li za ção ade qua da dos ser vi -
ços  pres ta dos e dos re cur sos de in for má ti ca co lo ca -
dos à dis po si ção pelo Pro da sen; exe cu tar a ges tão de 
con tra tos re la ti vos à sua área de atu a ção; e de sem -
pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem
con fe ri das pelo Di re tor da Co or de na ção.

Art. 301. À Co or de na ção Espe ci al do Pro gra ma
Inter Le gis com pe te pla ne jar, co or de nar, ori en tar, con -
tro lar e exe cu tar as ati vi da des ne ces sá ri as à im plan -
ta ção, ope ra ci o na li za ção e ma nu ten ção da Co mu ni -
da de Vir tu al do Po der Le gis la ti vo; es ti mu lar o au men -
to da co mu ni ca ção e me lho ria do flu xo de in for ma -
ções en tre as ins tân ci as fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal
do Po der Le gis la ti vo; exe cu tar con vê ni os, con tra tos,
acor dos e ajus tes com ins ti tu i ções na ci o na is e in ter -
na ci o na is para im ple men ta ção do pro gra ma; de sem -
pe nhar ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem
con fe ri das pelo Di re tor Exe cu ti vo do Pro da sen, vi san -
do o cum pri men to do Pro gra ma Inter Le gis.

Pa rá gra fo úni co. São ór gãos da Co or de na ção
Espe ci al do Pro gra ma Inter Le gis:

I – Ga bi ne te;
II – Asses so ria Téc ni ca;
III – Ser vi ço de De sen vol vi men to da Co mu ni da -

de Vir tu al do Le gis la ti vo;
IV – Ser vi ço de De sen vol vi men to de Tec no lo gia

e Pro du tos;
V – Ser vi ço de Infra-es tru tu ra Tec no ló gi ca.
Art. 302. Ao Ga bi ne te com pe te pro vi den ci ar so -

bre o ex pe di en te, as au diên ci as e a re pre sen ta ção do
Di re tor da Co or de na ção; au xi li ar e as ses so rar o Di re -
tor da Co or de na ção no de sem pe nho de suas ati vi da -
des; exe cu tar as ta re fas de su por te ad mi nis tra ti vo vin -
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cu la das às atri bu i ções do ór gão e exe cu tar ou tras ati -
vi da des cor re la tas que lhe fo rem atri bu í das pelo Di re -
tor da Co or de na ção.

Art. 303. À Asses so ria Téc ni ca com pe te ela bo -
rar os Pla nos de Ação e Aqui si ção do Pro gra ma Inter -
Le gis; pro mo ver a in te gra ção das ati vi da des das uni -
da des que com põem a Co or de na ção Espe ci al; man -
ter in for ma do o Di re tor da Co or de na ção da si tu a ção
de cada Pla no; con so li dar e en ca mi nhar ao Di re tor da
Co or de na ção re la tó ri os, es tu dos, in for ma ções e aná -
li ses a res pe i to do an da men to dos pro je tos, ela bo ra -
dos pe las uni da des da Co or de na ção Espe ci al; ela bo -
rar re la tó ri os so bre o de sem pe nho do Pro gra ma Inter -
Le gis; ela bo rar e en ca mi nhar ao Nú cleo de Pla ne ja -
men to e Orça men to da Con sul to ria da Di re to ria Exe -
cu ti va do Pro da sen os ele men tos ne ces sá ri os à ela -
bo ra ção do or ça men to do Pro gra ma; acom pa nhar a
exe cu ção do or ça men to do Pro gra ma, pro pon do a
sua re for mu la ção, vi san do cor ri gir even tu a is dis tor -
ções; re pre sen tar a Co or de na ção na Co mis são de
Pla ne ja men to e Orça men to – COPLAN, e exe cu tar
ou tras atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das 
pelo Di re tor da Co or de na ção.

Art. 304. Ao Ser vi ço de De sen vol vi men to da Co -
mu ni da de Vir tu al do Le gis la ti vo com pe te exe cu tar,
ge rir e acom pa nhar as ati vi da des ne ces sá ri as à for -
ma ção da Co mu ni da de Vir tu al do Po der Le gis la ti vo;
de sen vol ver, em con jun to com Insti tu to Le gis la ti vo
Bra si le i ro, pro gra mas edu ca ci o na is em ma té ri as de
in te res se do Le gis la ti vo e da po pu la ção em ge ral;
exe cu tar, ge rir e acom pa nhar as ati vi da des de apo io e 
tre i na men to que vi a bi li zem ple na uti li za ção do Inter -
Le gis pe los mem bros da co mu ni da de; de sen vol ver
ca na is per ma nen tes de co mu ni ca ção en tre le gis la do -
res de to dos os ní ve is e en tre es ses e a so ci e da de;
de sen vol ver e im plan tar me ca nis mos e efe tu ar a dis -
se mi na ção de in for ma ções de in te res se da co mu ni -
da de Inter Le gis e de sem pe nhar ou tras atri bu i ções
cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re tor da
Co or de na ção.

Art. 305. Ao Ser vi ço de De sen vol vi men to de
Tec no lo gia e Pro du tos, em ar ti cu la ção com as áre -
as de de sen vol vi men to de sis te mas do Pro da sen,
com pe te ela bo rar, exe cu tar, ge rir e acom pa nhar as
ati vi da des ne ces sá ri as à dis po ni bi li za ção de me ca -
nis mos con tí nu os de de sen vol vi men to de so lu ções
tec no ló gi cas em ge ral; de sen vol ver e vi a bi li zar a im -
plan ta ção de tec no lo gia, pro du tos e ser vi ços nas
áre as de tec no lo gia de in for ma ção e de or ga ni za -
ção; trans fe rir tec no lo gia aos de ma is in te gran tes da 
rede; fo men tar e exe cu tar o de sen vol vi men to de

pes qui sas ci en tí fi cas e de sem pe nhar ou tras atri bu i -
ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo Di re -
tor da Co or de na ção.

Art. 306. Ao Ser vi ço de Infra-es tru tu ra Tec no ló -
gi ca, em ar ti cu la ção com a Di vi são de Su por te Téc ni -
co e Ope ra ções e as áre as de tec no lo gia do Pro da -
sen, com pe te ins tru men ta li zar a Co or de na ção Espe -
ci al do Pro gra ma Inter Le gis; as se gu rar a ins ta la ção
de equi pa men tos para aces so à rede; pro je tar e im -
plan tar as Sa las Mul ti u so Inter Le gis; as se gu rar a ope -
ra ção e fun ci o na men to do nú cleo cen tral; vi a bi li zar a
se gu ran ça de da dos e de aces sos à rede; dis po ni bi li -
zar aten di men to, su por te téc ni co e su por te à ins ta la -
ção de equi pa men tos/pro du tos vin cu la dos ao Pro gra -
ma, a to dos os seus usuá ri os e de sem pe nhar ou tras
atri bu i ções cor re la tas que lhe fo rem con fe ri das pelo
Di re tor da Co or de na ção.

Art. 307. Ao Con se lho Con sul ti vo do Pro gra ma
Inter Le gis com pe te apro var as po lí ti cas e di re tri zes
para o de sem pe nho da Rede Inter Le gis e da Co mu ni -
da de Vir tu al en ca mi nha das pelo Di re tor Exe cu ti vo do
Pro da sen; ava li ar o an da men to do Pro gra ma Inter Le -
gis e pro por me di das cor re ti vas que jul gar ne ces sá ri -
as.

§ 1º O Con se lho Con sul ti vo po de rá cri ar Con se -
lhos Téc ni cos Tem po rá ri os para o tra ta men to de ma -
té ri as es pe cí fi cas, por pro pos ta do Di re tor Exe cu ti vo
do Pro da sen.

Art. 308. O Con se lho Con sul ti vo do Pro gra ma
Inter Le gis é in te gra do e será pre si di do pelo mem -
bro da Co mis são Di re to ra de sig na do como Pre si -
den te do Con se lho de Su per vi são do Pro da sen,
pelo Di re tor-Ge ral, pelo Di re tor da Se cre ta ria de
Co mu ni ca ção So ci al, pelo Se cre tá rio-Ge ral da
Mesa, pelo Di re tor Exe cu ti vo do ILB e pelo Di re tor
Exe cu ti vo do Pro da sen, na qua li da de de mem bros
na tos; por um re pre sen tan te da Câ ma ra dos De pu -
ta dos e do Tri bu nal de Con tas da União, in di ca dos
pe los res pec ti vos Pre si den tes, e três re pre sen tan -
tes da Co mu ni da de Vir tu al do Po der Le gis la ti vo, cu -
jos cri té ri os de in di ca ção se rão de fi ni dos pelo Di re -
tor Exe cu ti vo do Pro da sen, no me a dos pelo Pre si -
den te do Se na do.

§ 1º O Pre si den te do Se na do Fe de ral é o Pre si -
den te de Hon ra do Con se lho Con sul ti vo do Pro gra ma
Inter Le gis.

§ 2º O Pre si den te do Con se lho Con sul ti vo do
Pro gra ma Inter Le gis será subs ti tu í do, nos seus im pe -
di men tos, pelo Di re tor-Ge ral, na qua li da de de
Vice-Pre si den te.
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SUBSEÇÃO II
Do Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i ro

Art. 309. Ao Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i ro – ILB
–com pe te con ce ber, for mu lar, exe cu tar e ava li ar as
ati vi da des de for ma ção, tre i na men to e ca pa ci ta ção de
re cur sos hu ma nos, in clu si ve de ní vel es tra té gi co (con -
sul to res e ge ren tes) do Se na do Fe de ral, do Pro da sen
e do pró prio Insti tu to, e ela bo rar pro gra mas de es tu -
dos avan ça dos em con vê nio com ou tros par la men tos.

§ 1º As ati vi da des men ci o na das nes te ar ti go de -
ve rão ser pro pos tas à Co mis são Di re to ra pelo Insti tu -
to Le gis la ti vo Bra si le i ro, em ar ti cu la ção com as uni da -
des en vol vi das, sob for ma de pro gra ma ção abran -
gen te anu al ou plu ri a nu al, in clu si ve pro gra mas de in -
ter câm bio for ma ti vo avan ça do com ou tros par la men -
tos na ci o na is e es tran ge i ros.

§ 2º São ór gãos do Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i -
ro:

I – Con se lho de Su per vi são;
II – Di re to ria Exe cu ti va.

Art. 310. Ao Con se lho de Su per vi são do ILB com -
pe te es ta be le cer, den tro da ori en ta ção fi xa da pela Co -
mis são Di re to ra, as di re tri zes e nor mas de po lí ti ca de
sua ação nas áre as ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e de ca -
pa ci ta ção e de sen vol vi men to de re cur sos hu ma nos;
pro por ao Pre si den te do Se na do Fe de ral a in di ca ção do 
Di re tor Exe cu ti vo; apre ci ar e sub me ter à apro va ção da
Co mis são Di re to ra a pre vi são da des pe sa anu al do ILB,
para ser in clu í da no or ça men to do Se na do Fe de ral; en -
ca mi nhar à Co mis são Di re to ra os ba lan ce tes, o ba lan ço 
anu al e a pres ta ção de con tas,. in clu si ve o re la tó rio anu -
al de ati vi da des; au to ri zar a ce le bra ção de con tra tos de
aqui si ção ou lo ca ção de equi pa men tos; apro var as ta -
be las de cus tos dos ser vi ços exe cu ta dos pelo ILB, exer -
cer ou tras atri bu i ções re la ti vas à for ma ção de re cur sos
hu ma nos e ao in ter câm bio nes sa ma té ria que lhe ve -
nham a ser co me ti das pela Co mis são Di re to ra.

§ 1º O Con se lho de Su per vi são do ILB é com -
pos to de oito mem bros, sen do sete Se na do res, res -
pe i ta da a re pre sen ta ção par ti dá ria, e o Di re tor Exe cu -
ti vo do ILB.

§ 2º É ór gão do Con se lho de Su per vi são a sua
Se cre ta ria, a qual com pe te a exe cu ção das ta re fas
bu ro crá ti cas ne ces sá ri as ao exer cí cio das atri bu i ções 
con fe ri das a esse ór gão co le gi a do.

Art. 311. À Di re to ria Exe cu ti va com pe te pro por
as di re tri zes que nor te a rão as ati vi da des do ILB; sub -
me ter ao Con se lho de Su per vi são o pla no anu al de
tra ba lho e or ça men to do ILB; ce le brar con tra tos e

con vê ni os de in ter câm bio e pres ta ção de ser vi ços;
pra ti car to dos os atos de ges tão ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra ne ces sá ri os ao fun ci o na men to do ILB; re -
pre sen tar e di vul gar o ILB in ter na e ex ter na men te; e
sub me ter ao Con se lho de Su per vi são o re la tó rio anu -
al de ati vi da des, ba lan ce tes, ba lan ço anu al e pres ta -
ção de con tas.

§ 1º São ór gãos da Di re to ria Exe cu ti va:
I – Ga bi ne te;
II – Sub se cre ta ria de Pes qui sa e De sen vol vi -

men to. Estu dos e Pro je tos;
III – Sub se cre ta ria de Tre i na men to:

IV – Sub se cre ta ria Admi nis tra ti va e Fi nan ce i ra.
§ 2º As atri bu i ções dos ór gãos da Di re to ria Exe -

cu ti va se rão con fe ri das em re gu la men to pró prio do ILB.

TÍTULO II
Do Fun ci o na men to dos Órgãos

CAPÍTULO I
Do Con se lho de Admi nis tra ção

Art. 312 O Con se lho de Admi nis tra ção é in te gra -
do pelo Di re tor-Ge ral, pelo Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, 
pelo Con sul tor-Ge ral Le gis la ti vo e pe los Di re to res de
Se cre ta ria, sob a pre si dên cia do pri me i ro, que terá.
ain da, o voto de de sem pa te.

§ 1º. Por con vo ca ção do Con se lho. o ti tu lar de
Sub se cre ta ria que ti ver ma té ria de sua com pe tên cia
sen do apre ci a da, dele fará par te sem di re i to a voto.

§ 2º. Das de li be ra ções do Con se lho ca be rá re -
cur so di ri gi do pelo in te res sa do à Co mis são Di re to ra,
e en ca mi nha do pelo pró prio Con se lho.

§ 3º O pra zo para in ter po si ção do re cur so será
de 5 (cin co) dias con ta dos da pu bli ca ção da res pec ti -
va de ci são no Bo le tim Admi nis tra ti vo do Pes so al ou
no Diá rio dó Con gres so Na ci o nal.

§ 4º As de li be ra ções do Con se lho se rão to ma -
das por voto a des co ber to.

Art. 313. O Di re tor-Ge ral re u ni rá, de dois em
dois me ses, o Con se lho de Admi nis tra ção para es tu -
do, em con jun to, dos pro ble mas re fe ren tes ao fun ci o -
na men to dos ser vi ços e das me di das ne ces sá ri as à
sua ra ci o na li za ção.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho de Admi nis tra ção
po de rá ser con vo ca do a qual quer tem po, em ca rá ter
ex tra or di ná rio, pelo Di re tor-Ge ral ou por de ter mi na -
ção da Co mis são Di re to ra.
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CAPÍTULO II
Da Sub se cre ta ria de Arqui vo

Art. 314. To dos os do cu men tos en vi a dos à Sub -
se cre ta ria de Arqui vo de ve rão ser re la ci o na dos em
ex pe di en te es pe cí fi co, em duas vias, con tra re ci bo
em uma de las.

Art. 315. A re pro du ção ou có pia de do cu men tos
ar qui va dos de pen de rá de pré via au to ri za ção do Di re -
tor da Se cre ta ria de Infor ma ção e Do cu men ta ção, em 
ex pe di en te en ca mi nha do ao Di re tor da Sub se cre ta ria 
de Arqui vo.

Art. 316. 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, 
e que não de vam ser en ca mi nha dos à Câ ma ra dos
De pu ta dos, se rão re co lhi dos à Sub se cre ta ria de
Arqui vo.

Pa rá gra fo úni co. Os do cu men tos a que se re fe re 
este ar ti go po de rão, con for me a es pé cie, ser res ti tu í -
dos a quem de di re i to, sob re ci bo e me di an te des pa -
cho do Di re tor da Sub se cre ta ria de Arqui vo.

Art. 317. Os pro ces sos ori gi ná ri os de ór gãos 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 às re -
par ti ções de ori gem, quan do pe las mes mas so li ci ta das.

Art. 318. Res sal va do o dis pos to no Re gi men to
Inter no, os do cu men tos de fi ni ti va men te ar qui va dos
só po de rão ser re qui si ta dos ao Di re tor da Se cre ta ria
de Infor ma ção e Do cu men ta ção pe los Se na do res, Di -
re tor-Ge ral, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, Advo ga -
do-Ge ral, Con sul tor-Ge ral Le gis la ti vo, Con sul tor-Ge -
ral de Orça men tos e pe los Di re to res de Se cre ta ri as.

Pa rá gra fo úni co. Res pe i ta da a res sal va pre vis ta
nes te ar ti go, os do cu men tos po de rão ser con sul ta -
dos, na Sub se cre ta ria de Arqui vo, pe los ser vi do res do 
Se na do Fe de ral, em ob je to de ser vi ço, e por pes so as
es tra nhas, des de que au to ri za das pelo Di re tor da
Sub se cre ta ria.

Art. 319. Por pro pos ta do Di re tor-Ge ral, fun da da
em ex po si ção de mo ti vos do Di re tor da Sub se cre ta ria
de Arqui vo, os do cu men tos de fi ni ti va men te ar qui va -
dos po de rão ser in ci ne ra dos ou inu ti li za dos con for me
o in te res se do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. As pro vi dên ci as pre vis tas nes -
te ar ti go só se rão efe ti va das me di an te ex pres sa au to -
ri za ção da Co mis são Di re to ra, em pro ces so de in ven -
tá rio que iden ti fi que os res pec ti vos do cu men tos e es -
pe ci fi que as ra zões da pro pos ta.

Art. 320. O Se na do Fe de ral terá a seu car go o
ar qui vo de to dos os pa péis e do cu men tos das ses -
sões con jun tas do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do Re gi men to Co mum.

CAPÍTULO III
Da Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca

Art. 321. A Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca é a de po -
si tá ria le gal das pu bli ca ções edi ta das, re e di ta das, re -
im pres sas, ou co-edi ta das pelo Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. As pu bli ca ções de que tra ta
este ar ti go com pre en dem li vros, fo lhe tos, re vis tas, jor -
na is, ma pas, tra du ções, re im pres sões, edi ções fac-si -
mi la res e ou tros do cu men tos re gis tra dos em qual quer
su por te fí si co, in clu si ve em meio mag né ti co, ex ce tu a -
dos os avul sos, os Ana is do Se na do Fe de ral, o Diá rio
do Se na do Fe de ral e o Diá rio do Con gres so Na ci o nal.

Art. 322. Com pe te ao au tor, edi tor ou pro du tor
re me ter à Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca seis exem pla -
res de cada obra im pres sa, ou dois exem pla res, se
pro du zi da em meio mag né ti co, no pra zo de dez dias
úte is con ta dos da data de ini cio da dis tri bu i ção.

Art. 323. A ju í zo da Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca
e me di an te co mu ni ca do pré vio do edi tor, a ti ra gem
das pu bli ca ções po de rá ser am pli a da em até cin -
qüen ta exem pla res de obra im pres sa, para o aten di -
men to do in ter câm bio com ou tras ins ti tu i ções.’

Art. 324. A Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca fun ci o na -
rá além do ex pe di en te nor mal, em ho rá rio es pe ci al,
de acor do com as ne ces si da des do Se na do Fe de ral.

Art. 325. Me di an te pré via iden ti fi ca ção for ne ci da 
pelo Di re tor da Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca, o aces so
às de pen dên ci as es pe ci a is do ór gão, des ti na das a
con sul tas bi bli o grá fi cas, será per mi ti do a pes so as es -
tra nhas ao Se na do Fe de ral.

Art. 326. O pra zo de fe ri do para de vo lu ção de
obras e ou tras pu bli ca ções será de 15 (quin ze) dias,
pror ro gá ve is por igual pe río do.

§ 1º Ven ci dos os pra zos re fe ri dos nes te ar ti go, o
Di re tor da Sub se cre ta ria pro vi den ci a rá so bre a de vo -
lu ção das obras e ou tras pu bli ca ções.

§ 2º O con su len te fi ca rá obri ga do a in de ni zar o
Se na do Fe de ral pelo ex tra vio de obra ou do cu men to
sob sua res pon sa bi li da de, no va lor atu a li za do dos
mes mos.

Art. 327. Fir ma do con vê nio, en tre o Se na do Fe -
de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos, para uti li za ção co -
mu ni tá ria dos ser vi ços de bi bli o te ca, a Co mis são

Di re to ra pro vi den ci a rá so bre a exe cu ção da me -
di da, ela bo ran do os atos ne ces sá ri os à sua efe ti va -
ção.

CAPÍTULO IV
Da Con sul to ria Le gis la ti va

Art. 328. O fun ci o na men to da Con sul to ria Le gis -
la ti va será re gi do pelo seu Re gi men to Inter no, apro -
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va do por ato da Co mis são Di re to ra, obe de ci do o dis -
pos to nos re gu la men tos ad mi nis tra ti vos.

§ 1º. A or ga ni za ção dos tra ba lhos de as ses so ra -
men to far-se-á por áre as ou nú cle os te má ti cos, fi can -
do os con sul to res le gis la ti vos vin cu la dos di re ta men te
ao ti tu lar da Con sul to ria Le gis la ti va.

§ 2º. A Con sul to ria Le gis la ti va terá um Con se lho 
Téc ni co, com pos to pelo Con sul tor-Ge ral Le gis la ti vo e 
pe los Con sul to res Adjun tos es co lhi dos pelo Con sul -
tor-Ge ral Le gis la ti vo por seus res pec ti vos nú cle os,
com a com pe tên cia de de li be rar so bre o Pro gra ma
Anu al de Tra ba lho da Con sul to ria Le gis la ti va: ava li ar,
em qual quer fase, a exe cu ção do Pro gra ma Anu al de
Tra ba lho com vis tas ao seu aper fe i ço a men to: pro por
ao Con sul tor-Ge ral Le gis la ti vo al te ra ções na es tru tu -
ra e no fun ci o na men to do Órgão e das uni da des de
apo io, me di an te su ges tão de qual quer de seus mem -
bros: de li be rar so bre pro je to de cri a ção, ex pan são ou
ex tin ção de nú cle os: apro var, den tre os in di ca dos pe -
los nú cle os, nome de ser vi dor da Con sul to ria Le gis la -
ti va para par ti ci par de ati vi da des de tre i na men to e
aper fe i ço a men to, even tu a is ou pre vis tas no Pro gra -
ma Anu al de Tra ba lho: apre ci ar re cur so de ser vi dor vi -
an do ao tre i na men to e aper fe i ço a men to de re cur sos
hu ma nos e, no âm bi to da Con sul to ria Le gis la ti va,
qua is quer ques tões for mu la das pe los seus mem bros
e pro por, a quem de di re i to, as so lu ções ca bí ve is.

§ 3º A pres ta ção de as ses so ra men to re la ci o na -
do com o pla ne ja men to e a or ga ni za ção dos ór gãos
ad mi nis tra ti vos, pela Con sul to ria Le gis la ti va, po de rá
ser au to ri za da pela Co mis são Di re to ra.

Art. 329. O Con sul tor-Ge ral Le gis la ti vo po de rá
fir mar con tra to, em ca rá ter ex cep ci o nal e para exe cu -
ção de ta re fas es pe cí fi cas, com en ti da des ou pes so -
as de re co nhe ci da com pe tên cia pro fis si o nal, em
aten di men to à so li ci ta ção da Co mis são Di re to ra, de
Co mis são Téc ni ca Per ma nen te, Espe ci al ou Par la -
men tar de Inqué ri to ou de Se na dor, quan do não hou -
ver Con sul tor Le gis la ti vo es pe ci a li za do para as ta re -
fas so li ci ta das.

CAPITULO V
Da Con sul to ria de Orça men tos, 

Fis ca li za ção e Con tro le

Art. 330. A Con sul to ria de Orça men tos, Fis ca li -
za ção e Con tro le será or ga ni za da em Nú cle os Te má -
ti cos, os qua is se rão apo i a dos téc ni ca e ad mi nis tra ti -
va men te pela Sub se cre ta ria de Apo io Téc ni co e pelo
Ser vi ço de Apo io Admi nis tra ti vo.

§ 1º. Os Nú cle os Te má ti cos se rão in te gra dos ex -
clu si va men te por Con sul to res de Orça men tos, de sig -

na dos por ato do Con sul tor-Ge ral de Orça men tos,
Fis ca li za ção e Con tro le.

§ 2º. Cada Nú cleo Te má ti co terá a co or de na ção
de um Con sul tor-Ge ral Adjun to de Orça men tos, Fis -
ca li za ção e Con tro le.

§ 3º, Os in te gran tes de cada Nú cleo Te má ti co
apre sen ta rão ao Con sul tor-Ge ral lis ta trí pli ce com -
pos ta por ser vi do res do res pec ti vo Nú cleo que não
es te jam cum prin do es tá gio pro ba tó rio, para exer cí cio
da fun ção de Con sul tor-Ge ral Adjun to de Orça men -
tos, Fis ca li za ção e Con tro le do Nú cleo cor res pon den -
te. pelo pe río do de dois anos, ad mi ti da a re con du ção.

§ 4º Os Con sul to res-Ge ra is Adjun tos se rão es -
co lhi dos pelo Con sul tor-Ge ral den tre os in te gran tes
da lis ta de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or.

Art. 331. As so li ci ta ções de tra ba lhos à Con sul -
to ria de Orça men tos, Fis ca li za ção e Con tro le se rão
fe i tos em for mu lá rio pa dro ni za do.

Pa rá gra fo úni co. As so li ci ta ções de que tra ta o
ca put so men te po de rão ser subs cri tas por Se na do -
res no exer cí cio da fun ção par la men tar, pelo Pre si -
den te da 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, pe los ti -
tu la res dos ór gãos de Asses so ra men to Su pe ri or, dos
Órgãos Su per vi si o na dos, do,Órgão Cen tral de Co or -
de na ção e Exe cu ção do Se na do Fe de ral ou seus
Che fes de Ga bi ne te.

CAPÍTULO VI
Do Mu seu Ele trô ni co do Se na do Fe de ral e seu

Con se lho de Su per vi são

Art. 332. O Mu seu Ele trô ni co do Se na do Fe de ral 
cons ti tu ir-se-á em uma cen tral in for ma ti va, do ta da de
re cur sos tec no ló gi cos que per mi tam o aces so, di re to
e re fe ren ci al, ao acer vo bi bli o te cá rio e ás in for ma ções 
que o Se na do Fe de ral man tém ar ma ze na das em
ban cos de da dos, ima gens e áu dio.

Pa rá gra fo úni co. Com po rão o Mu seu Ele trô ni co
do Se na do Fe de ral os acer vos de in for ma ções da Di -
re to ria-Ge ral e suas se cre ta ri as e sub se cre ta ri as, da
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al e suas sub se cre -
ta ri as, da Se cre ta ria-Ge ral da Mesa e suas sub se cre -
ta ri as, da Se cre ta ria de Infor ma ção e Do cu men ta ção
e suas sub se cre ta ri as, e da Se cre ta ria Espe ci al de
Edi to ra ção e Pu bli ca ções e suas sub se cre ta ri as.

Art. 333. Ao Pro da sen in cum bi rá pro ver e ge ren -
ci ar o apo io téc ni co vi san do à es tru tu ra ção e atu a li za -
ção dos equi pa men tos e pro gra mas de in for má ti ca
ne ces sá ri os ao fun ci o na men to do Mu seu.
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Art. 334. À Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca in cum bi -
rá pro ver e ge ren ci ar as ins ta la ções fí si cas onde fun -
ci o na rá o Mu seu Ele trô ni co do Se na do Fe de ral.

Art. 335. Ao Con se lho de Su per vi são in cum bi rá:
I) fazer cumprir as diretrizes e normas para o

funcionamento do Museu Eletrônico do Senado
Federal.

II) fazer cum prir as di re tri zes e nor mas tra ça das
para a guar da, tra ta men to e dis se mi na ção de in for -
ma ções atra vés do Mu seu Ele trô ni co do Se na do Fe -
de ral: e

III) propor, discutir e decidir sobre a inclusão de 
novos acervos ao Museu Eletrônico do Senado
Federal.

Art. 336. O Con se lho de Su per vi são do Mu seu
Ele trô ni co do Se na do Fe de ral será com pos to pelo Di -
re tor-Ge ral, que o pre si di rá, pelo Se cre tá rio-Ge ral da

Mesa e pe los Di re to res da Se cre ta ria de Co mu ni -
ca ção So ci al, da Se cre ta ria de Infor ma ção e Do cu men -
ta ção, da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca -
ções, da Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca e do Cen tro de
Infor má ti ca e Pro ces sa men to de Da dos

(Pro da sen).
Art. 337. Os mem bros do Con se lho de Su per vi -

são em seus im pe di men tos even tu a is, se rão subs ti tu -
í dos:

I) o Presidente, pelo Secretário-Geral da Mesa:
II) os de ma is mem bros, por in di ca ção dos res -

pec ti vos Di re to res e de sig na ção por ato do Pre si den -
te do Con se lho.

CAPÍTULO VII
Da Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va

Art. 338. O po li ci a men to do edi fí cio e de pen dên -
ci as será fe i to pela Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis -
la ti va da Casa, po den do, quan do ne ces sá rio, ser uti li -
za da a co la bo ra ção de ou tros po li ci a is, pos tos à dis -
po si ção da Co mis são Di re to ra, por so li ci ta ção des ta.

Art. 339. Ao to mar co nhe ci men to da prá ti ca de
in fra ção dis ci pli nar ou pe nal a Sub se cre ta ria de Se -
gu ran ça Le gis la ti va, por seu Di re tor, dela dará ime di a -
to co nhe ci men to ao Di re tor-Ge ral, para que este pro -
vi den cie a ins ta u ra ção do pro ce di men to ad mi nis tra ti -
vo le gal e, se for o caso, en ca mi nhe a ques tão à cor -
po ra ção de po lí cia ju di ciá ria ou ao Mi nis té rio Pú bli co. 

Art. 340. Nos ca sos de 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 do Se na do Fe de ral, com pe te
ao Di re tor da Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va 
ela bo rar o auto de pri são em fla gran te, in ter ro gar o
pre so e co lher o de po i men to das tes te mu nhas pre -

sen tes, pro vi den ci an do, en tão, o en ca mi nha men to do 
caso á cor po ra ção de po lí cia ju di ciá ria e a no tí cia do
ocor ri do à Di re to ria-Ge ral.

Art. 341. Exce tu a da a hi pó te se do ar ti go 144, §
1º in ci so IV da Cons ti tu i ção Fe de ral e a com pe tên cia
do Cor re ge dor do Se na do Fe de ral e das co mis sões
de sin di cân cia e de in qué ri to ad mi nis tra ti vo dis ci pli -
nar, com pe te ao Di re tor da Sub se cre ta ria de Se gu -
ran ça Le gis la ti va a Pre si dên cia de qua is quer in ves ti -
ga ções nas de pen dên ci as do Se na do Fe de ral.

Art. 342. No exer cí cio de suas fun ções. o Di re tor
da Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va, de tém
po de res para re vis tar e re a li zar a bus ca pes so al nas
de pen dên ci as do Se na do Fe de ral, ela bo ran do, nes te
caso, o res pec ti vo auto.

Art. 343. O do cu men to de iden ti fi ca ção dos ser -
vi do res da Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va,
de uso obri ga tó rio, con fe re ao seu por ta dor o fran co
aces so aos lo ca is sob sua res pon sa bi li da de, quan to à 
ati vi da de fim que de sen vol ve, in clu si ve quan do em
es col ta de par la men ta res.

Pa rá gra fo úni co. A iden ti fi ca ção dos ser vi do res,
para efe i to des te ar ti go, far-se-á por in ter mé dio do do -
cu men to de iden ti fi ca ção, cra chá e in síg nia, a se rem
de fi ni dos pela Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti -
va.

Art. 344. A Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la -
ti va le van ta rá as hipóteses em que seja ne ces sá rio o
por te de arma de fogo por seus ser vi do res, so li ci tan -
do a au to ri za ção do Pre si den te do Se na do Fe de ral,
para os fins do De cre to 2.222, de 8 de maio de 1997,
que re gu la men ta a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de
1997.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção de que tra ta este
ar ti go de pen de rá da efe ti va ne ces si da de, ca pa ci da de 
téc ni ca e ap ti dão psi co ló gi ca para o ma nu se io de
arma de fogo.

Art. 345. É de fe so ao ser vi dor lo ta do na Sub se -
cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va atu ar como de fen -
sor do in di ci a do ou acu sa do em de cor rên cia dos fa tos 
in ves ti ga dos pela Sub se cre ta ria.

CA PÍ TU LO VIII
Do Co mi tê de Impren sa

Art. 346. É fa cul ta do às em pre sas de co mu ni ca -
ção so ci al o cre den ci a men to de pro fis si o na is para
atu ar na co ber tu ra das ati vi da des e even tos de sen -
vol vi dos no âm bi to do Se na do Fe de ral.

§ 1º O aces so e a uti li za ção das de pen dên ci as
re ser va das aos pro fis si o na is de im pren sa é pri va ti vo
dos cre den ci a dos.
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§ 2º O cre den ci a men to dar-se-á jun to ao Pri me i -
ro-Se cre tá rio ou au to ri da de por ele de sig na da.

§ 3º Os pro fis si o na is de im pren sa cre den ci a dos
in te gra rão o Co mi tê de Impren sa, que atu a rá como
ór gão re pre sen ta ti vo da ca te go ria jun to à Co mis são
Di re to ra.

§ 4º Será alo ca do es pa ço fí si co nas de pen dên -
ci as do Se na do Fe de ral, de vi da men te do ta do dos
me i os ma te ri a is ne ces sá ri os, para o de sem pe nho
das ati vi da des pró pri as dos pro fis si o na is de im pren -
sa.

TÍTULO III
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 347. As com pe tên ci as dos ór gãos fi xa das
nes te Re gu la men to po de rão ser ob je to de es pe ci fi ca -
ção por ato da Co mis são Di re to ra.

Art. 348. Caso se ve ri fi que qual quer in ci den te
nas áre as ou de pen dên ci as dos edi fí ci os do Se na do
Fe de ral, será o mes mo ime di a ta men te co mu ni ca do
ao Di re tor-Ge ral, que, a seu cri té rio, e con for me a gra -
vi da de do fato, o le va rá ao co nhe ci men to do Pri me i -
ro-Se cre tá rio, para que se jam to ma das as pro vi dên ci -
as ca bí ve is.

Art. 349. E 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 dos seus ór gãos su per vi si o na dos.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca quan -
to 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, no âm bi to do Se na do Fe de ral, por tan do ar ma -
men tos, 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 cão
es cri ta, com an te ce dên cia mí ni ma de qua ren ta e oito
ho ras, in di can do o nú me ro e o nome dos ser vi do res
des ta ca dos para este fim.

§ 2º. Ocor ren do a hi pó te se pre vis ta no Ca put
des te ar ti go, será la vra do auto de apre en são da
arma, dan do-se ciên cia ao Di re tor-Ge ral, que ado ta rá 
as pro vi dên ci as le ga is per ti nen tes ao caso.

Art. 350. Nas sa las pri va ti vas dos Se na do res te -
rão in gres so os ser vi do res quan do em ser vi ço, os re -
pre sen tan tes da im pren sa cre den ci a dos jun to ao Se -
na do Fe de ral, os De pu ta dos, os su plen tes de Se na -
do res e os ex-Par la men ta res.

Art. 351. É pro i bi do o in gres so de pes so as es tra -
nhas em qual quer de pen dên cia dos ser vi ços do Se -
na do Fe de ral, sal vo com au to ri za ção es pe ci al.

Art. 352. A Ban de i ra Na ci o nal será has te a da no
edi fí cio-sede do Se na do Fe de ral, no iní cio da ses são,
e ar ri a da no en cer ra men to da mes ma.

§ 1º. Nos dias de fes ta na ci o nal, a Ban de i ra per -
ma ne ce rá has te a da até as 18 (de zo i to) ho ras, sal vo
dis po si ção le gal es pe cí fi ca.

§ 2º. Em caso de luto na ci o nal ou por de ter mi na -
ção da Co mis são Di re to ra, em si nal de pe sar, será a
Ban de i ra pos ta à meia-adri ça, pelo pe río do de ter mi -
na do.

Art. 353. As atividades vinculadas a transporte,
vigilância, operação de elevadores, telefonia,
conservação e limpeza, serviço de artífice e outras
assemelhadas serão, sempre que possível, objeto de
execucão indireta, mediante contrato, obedecidos os
ditames da conveniência e do interesse do Senado
Federal.

Art. 354. São as Admi nis tra ções dos Fun dos
Ro ta ti vos do Se na do Fe de ral, da Se cre ta ria de Edi to -
ra ção e Pu bli ca ções e do Cen tro de Pro ces sa men to
de Da dos do Se na do Fe de ral, ins ti tu í dos, res pec ti va -
men te, pela Lei nº 7.432, de 18 de de zem bro de 1985, 
pelo Ato nº 13, de 1974, e pelo Ato nº 14, de 1974, al -
te ra do pelo Ato nº 18, de 1976, to dos da Co mis são Di -
re to ra, ra ti fi ca dos pelo De cre to Le gis la ti vo nº 27, de
1990, nos ter mos da De ci são nº 211, de 1993, do Tri -
bu nal de Con tas da União, au to ri za das a apli car no
mer ca do fi nan ce i ro, em tí tu los fe de ra is e por in ter mé -
dio do Ban co do Bra sil S.A. e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, as dis po ni bi li da des fi nan ce i ras dos Fun dos ori -
un das de re ce i tas que não te nham ori gem or ça men -
tá ria e que, por im po si ção le gal, não de vam re ver ter
ao Te sou ro Na ci o nal.

Art. 355. E pro i bi do a qual quer pes soa es tra nha
ao ser vi ço co pi ar do cu men tos de pro po si ções em tra -
mi ta ção no Se na do Fe de ral, sem per mis são da au to -
ri da de com pe ten te.

Art. 356. Os apa re lhos te le fô ni cos do Se na do
Fe de ral se rão de uso pri va ti vo dos Se na do res, ser vi -
do res e jor na lis tas cre den ci a dos e só po de rão ser uti -
li za dos por pes so as es tra nhas ao ser vi ço me di an te
pré via au to ri za ção.

Art. 357. E lí ci to a qual quer pes soa re que rer ao
Pri me i ro-Se cre tá rio cer ti dões re la ti vas a as sun tos de
seu in te res se, in clu si ve so bre o an da men to de suas
pe ti ções ou de do cu men tos a elas ane xa dos.

Pa rá gra fo úni co. As cer ti dões de ve rão ser pre -
pa ra das por ser vi dor do ór gão em que es ti ve rem os
res pec ti vos do cu men tos, vi sa das pelo res pec ti vo Di -
re tor e, quan do for o caso, au ten ti ca das pelo Di re -
tor-Ge ral.
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Art. 358. No iní cio de cada le gis la tu ra se rão or -
ga ni za das. sob ori en ta ção do Di re tor-Ge ral, lis tas de
Se na do res, com in di ca ção do Esta do de re pre sen ta -
ção, par ti do a que per ten ce, nome par la men tar, en de -
re ço e nú me ros de te le fo nes.

Pa rá gra fo úni co. No de cur so das ses sões le gis -
la ti vas, será fe i ta, quan do ne ces sá ria, a atu a li za ção
das lis tas de que tra ta este ar ti go.

Art. 359. A Co mis são Di re to ra dis po rá so bre a
con ces são aos ser vi do res do Se na do Fe de ral:

I – do au xí lio trans por te:
II – do au xí lio-ali men ta ção.

ANEXO II
REGULAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES

DO SENADO FEDERAL

Art. 1º  Este Re gu la men to de Car gos e Fun ções
fixa a no men cla tu ra e os quan ti ta ti vos dos car gos, de
pro vi men to efe ti vo e em co mis são, e das fun ções co -
mis si o na das exis ten tes no Se na do Fe de ral, bem
como es ta be le ce as atri bu i ções dos res pec ti vos ti tu -
la res e in di ca sua lo ta ção.

TÍTULO I
Das Atri bu i ções dos Ti tu la res de

Car gos e de Fun ções Co mis si o na das

CA PÍ TU LO I
Das Atri bu i ções dos Ti tu la res de 

Car gos em Co mis são e de 
Fun ções Co mis si o na das

Art. 2º Ao Di re tor-Ge ral com pe te pla ne jar, su -
per vi si o nar, Co or de nar, in te grar e con tro lar a exe cu -
ção das ati vi da des ad mi nis tra ti vas do Se na do Fe de -
ral, com o apo io dos de ma is ór gãos da es tru tu ra ge -
ral, di ri gir e con tro lar a po lí ti ca de ad mi nis tra ção con -
so an te nor mas le ga is re gu la men ta res e de li be ra ções
da Co mis são Di re to ra: dar pos se, lo tar e apo sen tar os 
ser vi do res do Se na do Fe de ral, na for ma das nor mas
em vi gor: se cre ta ri ar e pres tar as sis tên cia à Co mis -
são Di re to ra no de cur so de suas re u niões: co la bo rar
com o pre si den te na ela bo ra ção do seu re la tó rio anu -
al: des pa char, de po is de in for ma das pe los ór gãos
com pe ten tes, as pe ti ções di ri gi das ao Se na do Fe de -
ral que ver sem so bre ma té ria ad mi nis tra ti va e que se
en qua drem no âm bi to de sua ex clu si va de ci são; ser -
vir de li ga ção ad mi nis tra ti va en tre os ór gãos da Casa
e a Co mis são Di re to ra: as si nar fo lhas de pa ga men to
e che que de emis são do Se na do Fe de ral, bem como
or de nar suas des pe sas: re ce ber do Te sou ro Na ci o nal
os avi sos de cré di to das do ta ções or ça men tá ri as do
Se na do Fe de ral, e co mu ni cá-las ao ór gão com pe ten -

te; en ca mi nhar tri mes tral men te à Co mis são Di re to ra
os ba lan ce tes com o de mons tra ti vo de con tas do Se -
na do Fe de ral: apre sen tar à Co mis são Di re to ra, anu al -
men te. a pro pos ta or ça men tá ria uni fi ca da do Se na do
Fe de ral e ór gãos su per vi si o na dos para o exer cí cio
se guin te: au to ri zar a in clu são do sal do do exer cí cio
fin do, nas con tas de “Res tos a Pa gar pre si dir o Con -
se lho de Admi nis tra ção: co or de nar a Asses so ria de
Pla ne ja men to e Mo der ni za ção Admi nis tra ti va; fir mar
con vê ni os e con tra tos que en vol vam o Se na do e seus 
ór gãos su per vi si o na dos: di vul gar o Se na do e seus ór -
gãos su per vi si o na dos: au to ri zar a exe cu ção de obras
e re pa ros de ur gên cia nos imó ve is de pro pri e da de do
Se na do Fe de ral; apli car pe na li da des aos for ne ce do -
res de ma te ri al e aos pres ta do res de ser vi ço pelo ina -
dim ple men to de cláu su la con tra tu al ou ajus te, me di -
an te pro pos ta dos ór gãos com pe ten tes; en ca mi nhar,
ao ór gão com pe ten te, para efe i to de co nhe ci men to ou 
re gis tro, as co mu ni ca ções re ce bi das dos ti tu la res das 
uni da des ad mi nis tra ti vas do Se na do Fe de ral; en ca mi -
nhar à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, ao fim de cada Ses -
são Le gis la ti va, o le van ta men to es ta tís ti co uni fi ca do
das ati vi da des dos ór gãos do Se na do Fe de ral, para o
re la tó rio ge ral da Pre si dên cia: au to ri zar a im pres são
de qual quer do cu men to pú bli co e in for ma ti vo de ór -
gãos da Casa: ser vir de ele men to de ar ti cu la ção ad -
mi nis tra ti va com a Câ ma ra dos De pu ta dos e ou tros
ór gãos pú bli cos:

Ba i xar atos de pro vi men to de fun ção co mis si o -
na da, nos ter mos das nor mas em va lor: ob ser var e fa -
zer ob ser var as nor mas le ga is e de ter mi na ções da
Co mis são Di re to ra: de ci dir so bre pro ble mas ad mi nis -
tra ti vos dos ser vi do res do Se na do Fe de ral. quan do
ex tra po lar as com pe tên ci as re gu la men ta res dos seus 
che fes ime di a tos: im por pe na li da des nos ter mos des -
te Re gu la men to, e de sem pe nhar ou tras ati vi da des
pe cu li a res ao car go, de ini ci a ti va pró pria ou de or dem
su pe ri or.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te ao Di re tor-Ge ral de le -
gar suas com pe tên ci as.

Art. 3º Ao Se cre tá rio-Ge ral da Mesa com pe te
as sis tir á Mesa nos tra ba lhos de Ple ná rio: pla ne jar,
su per vi si o nar, co or de nar e con tro lar a exe cu ção das
ati vi da des com pre en di das nas li nhas de com pe tên cia 
das uni da des ad mi nis tra ti vas da Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa: ser vir de li ga ção, em as sun tos de sua com pe -
tên cia. en tre a Mesa e os ór gãos do Se na do Fe de ral,
a Câ ma ra dos De pu ta dos e ou tros ór gãos pú bli cos;
se cre ta ri ar e pres tar as sis tên cia à Mesa no de cur so
de. suas re u niões:

in te grar, na qua li da de de mem bro nato, o Con -
se lho de Admi nis tra ção e o Con se lho de Su per vi são
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do Pro da sen: pro ce der à re vi são das no tas ta qui grá fi -
cas das ses sões do Se na do adap tan do-as às nor mas 
re gi men ta is: opi nar so bre o pro vi men to das fun ções
co mis si o na das de di re to res de sub se cre ta ri as in te -
gran tes da Se cre ta ria-Ge ral da Mesa: so li ci tar ao Di -
re tor-Ge ral a lo ta ção e de sig na ção ou dis pen sa de
ser vi do res de car gos e fun ções da Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa: ob ser var e fa zer ob ser var, no âm bi to das
uni da des ad mi nis tra ti vas do ór gão, as dis po si ções re -
gu la men ta res e le ga is, as de ter mi na ções do Pre si -
den te, da Co mis são Di re to ra e do Pri me i ro Se cre tá -
rio: de ci dir so bre pro ble mas ad mi nis tra ti vos dos ser vi -
do res ime di a ta men te su bor di na dos, im por pe na li da -
des nos li mi tes es ta be le ci dos nes te Re gu la men to: e
de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.
de ini ci a ti va pró pria ou de or dem su pe ri or.

Art. 4º Ao Advo ga do-Ge ral in cum be pla ne jar. su -
per vi si o nar, co or de nar e con tro lar a exe cu ção das ati -
vi da des de com pe tên cia da Advo ca cia do Se na do Fe -
de ral: en ca mi nhar à Co mis são Di re to ra o pro gra ma
Anu al de Tra ba lho e o Re la tó rio Anu al de Ati vi da des;
de sig nar ser vi dor para par ti ci par de ati vi da des de tre i -
na men to ou aper fe i ço a men to: se le ci o nar e in di car ao
Di re tor-Ge ral o nome dos ser vi do res para o pre en chi -
men to de fun ções co mis si o na das do ór gão: so li ci tar
ao Di re tor-Ge ral a lo ta ção no seu Ga bi ne te de ser vi -
do res de sua es co lha: im por pe na li da des, nos li mi tes
es ta be le ci dos no Re gu la men to Admi nis tra ti vo: e de -
sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção, de
ini ci a ti va pró pria, ou de or dem su pe ri or.

Art. 5º Ao Che fe de Ga bi ne te do Pre si den te in -
cum bem ati vi da des de che fia do Ga bi ne te do Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

Art. 6º Ao Con sul tor-Ge ral Le gis la ti vo e ao Con -
sul tor-Ge ral de Orça men tos, Fis ca li za ção e Con tro le
in cum be pla ne jar, su per vi si o nar, co or de nar e con tro -
lar a exe cu ção das ati vi da des de com pe tên cia do ór -
gão e de suas uni da des ad mi nis tra ti vas; en ca mi nhar
à Co mis são Di re to ra o Pro gra ma Anu al de Tra ba lho e
o Re la tó rio Anu al de Ati vi da des da res pec ti va Con sul -
to ria; de sig nar ser vi dor para par ti ci par de ati vi da des
de tre i na men to ou aper fe i ço a men to; sub me ter ao
Pre si den te os no mes dos Con sul to res-Ge ra is Adjun -
tos; so li ci tar ao Di re tor-Ge ral a de sig na ção ou dis pen -
sa de ser vi do res do exer cí cio de fun ção co mis si o na -
da e a lo ta ção de ser vi do res de sua es co lha nos ser -
vi ços da res pec ti va Con sul to ria; im por pe na li da des,
nos li mi tes do Re gu la men to Admi nis tra ti vo, e de sem -
pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção, de ini ci -
a ti va pró pria ou de or dem su pe ri or.

Art. 7º Ao Di re tor da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção 
So ci al com pe te pla ne jar, co or de nar e su per vi si o nar a

exe cu ção das ati vi da des com pre en di das nas li nhas
de com pe tên cia das res pec ti vas uni da des ad mi nis tra -
ti vas; en ca mi nhar à Co mis são Di re to ra o Pro gra ma
Anu al de Tra ba lho e o Re la tó rio Anu al de Ati vi da des
da Se cre ta ria; pro por ao Di re tor-Ge ral a de sig na ção
ou dis pen sa de ser vi do res do exer cí cio de fun ção co -
mis si o na da, e a lo ta ção dos ser vi do res de sua es co -
lha nos ór gãos da Se cre ta ria; ob ser var e fa zer ob ser -
var, no âm bi to das uni da des ad mi nis tra ti vas da Se -
cre ta ria, as dis po si ções da Co mis são Di re to ra, do
Pre si den te, do Pri me i ro Se cre tá rio e do Di re tor-Ge ral; 
de ci dir so bre pro ble mas ad mi nis tra ti vos dos ser vi do -
res ime di a ta men te su bor di na dos; im por pe na li da des,
nos li mi tes es ta be le ci dos; e de sem pe nhar ou tras ati -
vi da des pe cu li a res ao car go, de ini ci a ti va pró pria ou
de or dem su pe ri or.

Art. 8º Ao Di re tor da Se cre ta ria de Con tro le
Inter no in cum be pres tar as sis tên cia na área de sua
es pe ci a li da de à Co mis são Di re to ra e às uni da des do
Se na do Fe de ral, in clu si ve aos ór gãos su per vi si o na -
dos; di ri gir, em grau su pe ri or, as atri bu i ções de com -
pe tên cia da Se cre ta ria de Con tro le Inter no; ori en tar a
pré-qua li fi ca ção e se le ção dos ser vi do res do ór gão;
so li ci tar ao Di re tor-Ge ral a de sig na ção ou dis pen sa
de ser vi do res do exer cí cio de fun ção co mis si o na da e
a lo ta ção, nos ser vi ços da Se cre ta ria de Con tro le
Inter no, de ser vi do res de sua es co lha; ob ser var e fa -
zer ob ser var, no âm bi to da Se cre ta ria de Con tro le
Inter no, as de ter mi na ções da Co mis são Di re to ra, do
Pre si den te e do Pri me i ro Se cre tá rio; de ci dir so bre
pro ble mas ad mi nis tra ti vos dos ser vi do res ime di a ta -
men te su bor di na dos; im por pe na li da des nos li mi tes
es ta be le ci dos nes te Re gu la men to; e de sem pe nhar
ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção, de ini ci a ti va
pró pria ou de or dem su pe ri or.

Art. 9º Ao Di re tor da Se cre ta ria Espe ci al de Edi -
to ra ção e Pu bli ca ções com pe te re a li zar a in te gra ção
ad mi nis tra ti va da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e
Pu bli ca ções, pla ne jar, di ri gir e ori en tar a po lí ti ca da
ad mi nis tra ção con so an te a le gis la ção e nor mas le ga -
is, o Re gu la men to Inter no do ór gão, as de li be ra ções
da Co mis são Di re to ra do Se na do Fe de ral, de sem pe -
nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res do car go.

Art. 10. Ao Di re tor de Se cre ta ria in cum be pla ne -
jar, su per vi si o nar, co or de nar e con tro lar a exe cu ção
das ati vi da des com pre en di das nas li nhas de com pe -
tên cia das res pec ti vas uni da des ad mi nis tra ti vas; ori -
en tar os tra ba lhos de cada ór gão su bor di na do, no
sen ti do de man ter a di nâ mi ca e a efi ciên cia de suas
ati vi da des; pro por ao Di re tor-Ge ral a de sig na ção ou
dis pen sa de ser vi do res do exer cí cio de fun ção co mis -
si o na da; ob ser var e fa zer ob ser var, no âm bi to das
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uni da des ad mi nis tra ti vas da Se cre ta ria, as dis po si -
ções da Co mis são Di re to ra, do Pre si den te, do Pri me i -
ro Se cre tá rio e do Di re tor-Ge ral; de ci dir so bre pro ble -
mas ad mi nis tra ti vos dos ser vi do res ime di a ta men te
su bor di na dos; im por pe na li da des, nos li mi tes es ta be -
le ci dos nes te Re gu la men to; e de sem pe nhar ou tras
ati vi da des pe cu li a res à fun ção, de ini ci a ti va pró pria ou 
de or dem su pe ri or.

Pa rá gra fo úni co. As com pe tên ci as de le ga das na 
for ma do pa rá gra fo úni co do ar ti go 2º po de rão ser de
igual modo atri bu í das, em ní vel de Sub se cre ta ria, pe -
los res pec ti vos Di re to res de Se cre ta ria.

Art. 11. Ao Se cre tá rio-Ge ral da Mesa Adjun to in -
cum be au xi li ar o ti tu lar do ór gão no as ses so ra men to
da Mesa; ela bo rar, para ori en ta ção da Mesa, es tu dos
pre li mi na res, de vi da men te fun da men ta dos, so bre as
ma té ri as a se rem sub me ti das ao Ple ná rio; con so li dar
o Re la tó rio da Pre si dên cia; subs ti tu ir o Se cre tá -
rio-Ge ral da Mesa em suas fal tas e im pe di men tos; au -
xi liá-lo na co or de na ção e ori en ta ção das uni da des
ad mi nis tra ti vas vin cu la das à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa; e exe cu tar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun -
ção, de ini ci a ti va pró pria ou de or dem su pe ri or.

Art. 12. Ao Advo ga do-Ge ral Adjun to in cum be
au xi li ar o ti tu lar do ór gão na exe cu ção das ati vi da des
de com pe tên cia da Advo ca cia do Se na do Fe de ral;
subs ti tu ir o Advo ga do-Ge ral em seus afas ta men tos,
fal tas e im pe di men tos; e exe cu tar ou tras ati vi da des
pe cu li a res à fun ção.

Art. 13. Ao Asses sor in cum bem ati vi da des de
as ses so ra men to téc ni co à Pre si dên cia do Se na do
Fe de ral ou, por de sig na ção des ta, a ou tro ór gão ou
au to ri da de da Casa, con sis tin do no exa me de pro ces -
sos, pro ble mas e as sun tos ad mi nis tra ti vos, fi nan ce i -
ros, eco nô mi cos e ju rí di cos de in te res se do Se na do
Fe de ral; na pro po si ção de me di das ten den tes a au -
men tar a efi ciên cia e a efi cá cia dos ser vi ços; e no de -
sem pe nho de ou tras ati vi da des pe cu li a res ao car go,
que lhe se jam de sig na das por au to ri da de su pe ri or.

Art. 14. Ao Asses sor Téc ni co cabe a exe cu ção
de ta re fas de as ses so ra men to que lhe fo rem atri bu í -
das pelo ti tu lar do Ga bi ne te.

Art. 15. Ao Che fe de Ga bi ne te in cum be di ri gir,
con tro lar e co or de nar as ati vi da des ad mi nis tra ti vas e
so ci a is do res pec ti vo Ga bi ne te; e de sem pe nhar ou -
tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 16. Ao Che fe do Ce ri mo ni al da Pre si dên cia
in cum be pla ne jar, ori en tar, co or de nar e exer cer as ati -
vi da des de as ses so ra men to su pe ri or do Ce ri mo ni al
da Pre si dên cia, em ar ti cu la ção com a Se cre ta ria de
Co mu ni ca ção So ci al.

Art. 17. Ao Con sul tor-Ge ral Adjun to da Con sul -
to ria Le gis la ti va in cum be efe tu ar a co or de na ção téc -
ni ca de nú cleo de con sul to ria e as ses so ra men to; pro -
gra mar as ati vi da des do res pec ti vo nú cleo e pro ce der
à dis tri bu i ção dos tra ba lhos aos seus com po nen tes;
acom pa nhar a exe cu ção dos ser vi ços dis tri bu í dos ao
nú cleo e con tro lar os seus pra zos; con tro lar a qua li da -
de dos tra ba lhos re a li za dos no nú cleo, con cer tan do,
com os res pec ti vos au to res, as al te ra ções que jul gue
ne ces sá ri as; su per vi si o nar as ati vi da des de pro vi -
men to de da dos, aná li ses e in for ma ções bá si cas, ne -
ces sá ri as aos tra ba lhos de con sul to ria e as ses so ra -
men to; su per vi si o nar ati vi da des ad mi nis tra ti vas do
ór gão e exer cer ou tras atri bu i ções per ti nen tes que lhe 
se jam co me ti das.

Art. 18. Ao Con sul tor-Ge ral Adjun to de Orça -
men tos, Fis ca li za ção e Con tro le in cum be exer cer a
co or de na ção téc ni ca do Nú cleo Te má ti co sob sua
res pon sa bi li da de; pro gra mar as ati vi da des do Nú cleo
e dis tri bu ir os tra ba lhos aos seus com po nen tes;
acom pa nhar a exe cu ção dos tra ba lhos e con tro lar os
pra zos fi xa dos; su ge rir ao Con sul tor-Ge ral de Orça -
men tos, Fis ca li za ção e Con tro le a re a li za ção de cur -
sos, se mi ná ri os, sim pó si os, tre i na men tos e ou tros
even tos que te nham por ob je ti vo a me lho ria da qua li fi -
ca ção pro fis si o nal e da efi ciên cia dos in te gran tes do
Nú cleo; a re vi são qua li ta ti va de seus pró pri os tra ba -
lhos, em re gi me de co-res pon sa bi li da de téc ni ca, dos
tra ba lhos dos com po nen tes do Nú cleo; de sem pe nhar 
ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção, de ini ci a ti va
pró pria ou de or dem su pe ri or.

Art. 19. Ao Con sul tor Ju rí di co da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te o as -
ses so ra men to ju rí di co ao Di re tor da Se cre ta ria Espe -
ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções; dar pa re cer em pro -
ces sos ou ma té ri as que lhe fo rem en ca mi nha das;
pre pa rar in for ma ções em ações ju di ci a is re fe ren tes
ao ór gão; de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res
ao car go, de ini ci a ti va pró pria ou de or dem su pe ri or.

Art. 20. Ao Di re tor da Sub se cre ta ria de Di vul ga -
ção e Inte gra ção com pe te co or de nar e con tro lar a
exe cu ção das ati vi da des com pre en di das na li nha de
com pe tên cia das uni da des ad mi nis tra ti vas da Se cre -
ta ria; pro mo ver a in te gra ção dos tra ba lhos re a li za dos
por to das as Sub se cre ta ri as su bor di na das à Se cre ta -
ria; as sis tir o Di re tor da Se cre ta ria em to das as ma té -
ri as que lhe fo rem so li ci ta das; exer cer ou tras atri bu i -
ções que lhe fo rem con fi a das pelo Di re tor da Se cre ta -
ria; e subs ti tu ir o Di re tor da Se cre ta ria em seus afas -
ta men tos e im pe di men tos re gu la men ta res.

Art. 21. Aos Di re to res das Sub se cre ta ri as, da
Área de Co mu ni ca ção So ci al, com pe te co or de nar a
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exe cu ção das ta re fas com pre en di das nas li nhas de
com pe tên cia da res pec ti va Sub se cre ta ria; man ter in -
for ma do o Di re tor da Se cre ta ria so bre as ati vi da des
do ór gão; de ci dir so bre pro ble mas ad mi nis tra ti vos
dos ser vi do res ime di a ta men te su bor di na dos; re pre -
sen tar ao Di re tor da Se cre ta ria con tra fal ta dos ser vi -
do res do ór gão; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe -
cu li a res à fun ção.

Art. 22. Ao Di re tor da Sub se cre ta ria de Apo io
Téc ni co da Con sul to ria de Orça men tos, Fis ca li za ção
e Con tro le in cum be exer cer a co or de na ção téc ni ca da 
Sub se cre ta ria; dis tri bu ir os tra ba lhos da Sub se cre ta -
ria aos Ser vi ços com pe ten tes; acom pa nhar a exe cu -
ção dos tra ba lhos e con tro lar os pra zos fi xa dos; con -
tro lar a qua li da de dos tra ba lhos de res pon sa bi li da de
da Sub se cre ta ria, con cer tan do com os res pec ti vos ti -
tu la res dos ór gãos su bor di na dos as al te ra ções que
jul gar ne ces sá ri as; su ge rir ao Con sul tor-Ge ral de
Orça men tos, Fis ca li za ção e Con tro le a re a li za ção de
cur sos, se mi ná ri os, sim pó si os, tre i na men tos e ou tros
even tos que te nham por ob je ti vo a me lho ria da qua li fi -
ca ção pro fis si o nal e da efi ciên cia dos in te gran tes da
Sub se cre ta ria; de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu -
li a res à fun ção de ini ci a ti va pró pria ou or dem su pe ri or.

Art. 23. Ao Di re tor da Sub se cre ta ria de Apo io
Téc ni co da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli -
ca ções com pe te pla ne jar, di ri gir e ori en tar as ati vi da -
des de apo io ope ra ci o nal ao com ple xo ad mi nis tra ti vo
e in dus tri al; de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a -
res ao car go.

Art. 24. Ao Di re tor da Sub se cre ta ria de Admi nis -
tra ção, Su pri men to de Ma té ri as-Pri mas e De sen vol vi -
men to Tec no ló gi co da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra -
ção e Pu bli ca ções com pe te exer cer o con tro le es ta -
tís ti co da fre qüên cia de pes so al, es ca la de fé ri as e re -
ces sos; emi tir men sal men te Fo lha Indi vi du al de Fre -
qüên cia; pro gra mar e exe cu tar as ati vi da des de ca -
das tra men to de pes so al ati vo, apo sen ta dos, exo ne ra -
dos, de mi ti dos, fa le ci dos e dos pen si o nis tas, man ten -
do atu a li za dos os re gis tros re la ti vos à vida fun ci o nal
dos ser vi do res da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção
e Pu bli ca ções e seus as sen ta men tos fun ci o na is, em
ar ti cu la ção com a Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de 
Pes so al; con tro lar, co or de nar e di ri gir as ati vi da des
de aqui si ções e guar da das ma té ri as-pri mas uti li za -
das nos ser vi ços grá fi cos e exe cu tar ou tras ta re fas
cor re la tas.

Art. 25. Ao Di re tor da Sub se cre ta ria Indus tri al da 
Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções
com pe te pla ne jar, di ri gir e ori en tar os sis te mas de
Pla ne ja men to, Pro du ção e Ma nu ten ção Indus tri -

al-Grá fi co; de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res 
ao car go.

Art. 26. Ao Di re tor de Sub se cre ta ria in cum be co -
or de nar e con tro lar a exe cu ção das ati vi da des com -
pre en di das nas li nhas de com pe tên cia de suas uni da -
des ad mi nis tra ti vas; man ter in for ma da a au to ri da de
ime di a ta men te su pe ri or so bre as ati vi da des da Sub -
se cre ta ria; co la bo rar com o ór gão com pe ten te na or -
ga ni za ção de con cur sos re la ci o na dos com as ati vi da -
des da Sub se cre ta ria; pro por à au to ri da de ime di a ta -
men te su pe ri or a de sig na ção e dis pen sa de ser vi do -
res do exer cí cio de fun ção co mis si o na da em ór gão da 
Sub se cre ta ria; ob ser var e fa zer ob ser var, no âm bi to
das uni da des ad mi nis tra ti vas sob sua di re ção, as de -
ter mi na ções da Co mis são Di re to ra, do Pre si den te, do 
Pri me i ro-Se cre tá rio, do Di re tor-Ge ral e do Di re tor da
Se cre ta ria; de ci dir so bre pro ble mas ad mi nis tra ti vos
dos ser vi do res ime di a ta men te su bor di na dos; im por
pe na li da des, nos li mi tes do Re gu la men to Admi nis tra -
ti vo; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à
fun ção, de ini ci a ti va pró pria ou de or dem su pe ri or.

Art. 27. Ao Advo ga do in cum be sub si di ar o tra ba -
lho do Advo ga do-Ge ral no exer cí cio das ati vi da des de 
con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di cos à Mesa, à Co -
mis são Di re to ra, ao Pri me i ro-Se cre tá rio, ao Di re -
tor-Ge ral, ao Con se lho de Admi nis tra ção e de ma is ór -
gãos da Casa; ela bo rar tex tos de mi nu tas-pa drão de
con tra tos e con vê ni os, em que for par te o Se na do Fe -
de ral; e exer cer ou tras ta re fas pe cu li a res à fun ção.

Art. 28. Ao Assis ten te do Di re tor da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te pres -
tar as sis tên cia como ele men to de li ga ção jun to aos
Ga bi ne tes dos Se nho res Par la men ta res, man ten do
in ter fa ce en tre tra ba lhos so li ci ta dos e exe cu ta dos;
acom pa nhar a di vul ga ção da Ordem do Dia jun to à
Se cre ta ria-Ge ral da Mesa e das ma té ri as pu bli ca das
so bre as ati vi da des do ór gão; ela bo rar sú mu la no ti ci -
o sa e in for ma ti vos in ter nos; pre pa rar ele men tos para
es tu do de pla ne ja men to de Re la ções Pú bli cas; man -
ter con ta tos com ór gãos con gê ne res; de sem pe nhar
ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 29. Ao Che fe de Ga bi ne te da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te pro vi -
den ci ar so bre o ex pe di en te e as au diên ci as; exe cu tar
as ta re fas de su por te ad mi nis tra ti vo vin cu la das à
com pe tên cia do ór gão; au xi li ar e as ses so rar o seu ti -
tu lar no de sem pe nho das ati vi da des re la ti vas às suas
atri bu i ções; re a li zar es tu dos e pes qui sas es pe ci a is
que lhe fo rem re co men da dos; man ter o Di re tor in for -
ma do so bre os pro ble mas da Se cre ta ria, apre sen tan -
do e su ge rin do me di das de as sis tên cia téc ni ca que
ve nham ao en con tro do aper fe i ço a men to e me lho ra -
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men to do flu xo de tra ba lho; de sem pe nhar ou tras ati vi -
da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 30. Ao Che fe de Ser vi ço in cum be fis ca li zar
a exe cu ção das ta re fas com pre en di das nas li nhas de
com pe tên cia das uni da des ad mi nis tra ti vas in te gran -
tes do Ser vi ço; man ter in for ma do o Di re tor a que es ti -
ver su bor di na do so bre as ati vi da des do Ser vi ço; de ci -
dir so bre pro ble mas ad mi nis tra ti vos dos ser vi do res
ime di a ta men te su bor di na dos; re pre sen tar ao Di re tor
a que es ti ver su bor di na do con tra fal ta dos ser vi do res
do ór gão; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a -
res à fun ção.

Art. 31. Ao Che fe de Ser vi ço da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te as sis -
tir e ge ren ci ar as áre as-cha ves do sis te ma in dus tri al
pro du ti vo, de apo io ope ra ci o nal e ad mi nis tra ti vo; de -
sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 32. Ao Jor na lis ta com pe te ela bo rar es tu dos, 
pla nos e pro je tos de co mu ni ca ção so ci al de in te res se
dos ór gãos do Se na do Fe de ral e dos Se na do res, vi -
san do a pro mo ver a Insti tu i ção e o Po der Le gis la ti vo;
pre pa rar tex tos jor na lís ti cos so bre as ati vi da des da
Casa, para di vul ga ção em ve í cu los de co mu ni ca ção
de todo o país; as sis tir o Di re tor da Se cre ta ria no de -
sem pe nho das ta re fas do ór gão; e exe cu tar ou tras ati -
vi da des cor re la tas.

Art. 33. Ao Re la ções Pú bli cas com pe te ela bo rar
es tu dos, pla nos e pro je tos de re la ções pú bli cas de in -
te res se do Se na do Fe de ral, vi san do a fa vo re cer o re -
la ci o na men to en tre o Se na do e os ser vi do res, e o Se -
na do e a so ci e da de; as sis tir o Di re tor da Se cre ta ria no 
de sem pe nho das ta re fas do ór gão; e exe cu tar ou tras
ati vi da des cor re la tas.

Art. 34. Ao Assis ten te de Apo io Admi nis tra ti vo
da Con sul to ria de Orça men tos, Fis ca li za ção e Con -
tro le in cum be au xi li ar o Se cre tá rio de Ga bi ne te na ex -
pe di ção da cor res pon dên cia do ti tu lar do ór gão e no
aten di men to às par tes que so li ci tem au diên ci as; exe -
cu tar ou tras ta re fas pe cu li a res à fun ção.

Art. 35. Ao Assis ten te de Au di to ria in cum be
pres tar as sis tên cia ao ti tu lar do ór gão na área de au -
di to ria con tá bil, de pro gra mas, de ges tão e de re cur -
sos hu ma nos, e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe -
cu li a res à fun ção.

Art. 36. Ao Assis ten te Edi to ri al-Grá fi co com pe te
pres tar ser vi ços de as sis tên cia edi to ri al-grá fi ca às
uni da des in ter nas do ór gão; jun to à Pre si dên cia do
Se na do Fe de ral ou a ou tras uni da des do Con gres so
Na ci o nal, quan do au to ri za do, au xi li an do nos tra ba -
lhos de ar tes grá fi cas dos usuá ri os da Se cre ta ria

Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções; de sem pe nhar
ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 37. Ao Assis ten te Ju rí di co in cum be sub si di -
ar o tra ba lho dos Advo ga dos da Advo ca cia do Se na -
do Fe de ral; acom pa nhar os pro ces sos de in te res se
da Casa jun to ao Po der Ju di ciá rio e a ou tros ór gãos
pú bli cos, in for man do so bre a sua tra mi ta ção; e exer -
cer ou tras ta re fas pe cu li a res à fun ção.

Art. 38. Ao Assis ten te .ju rí di co da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te pres -
tar as sis tên cia ju rí di ca ao Órgão. me di an te de ter mi -
na ção do Con sul tor Ju rí di co, emi tin do pa re ce res em
pro ces sos ou as sun tos de cor ren tes de dis tri bu i ção.
me di an te su per vi são e apro va ção do ti tu lar: de sem -
pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 39. Ao Assis ten te Téc ni co da Di re to ria-Ge -
ral in cum be au xi li ar o ti tu lar do ór gão no es tu do dos
pro ces sos e as sun tos ad mi nis tra ti vos de sua com pe -
tên cia: pres tar as sis tên cia em ma té ria ad mi nis tra ti va,
ju rí di ca, eco nô mi ca e fi nan ce i ra: ana li sar. per ma nen -
te men te. a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser vi -
ços e ati vi da des do Se na do Fe de ral e. de sig na do pelo 
Di re tor-Ge ral. exa mi nar qua is quer pro ble mas. pro -
pon do me di das ten den tes a au men tar a efi ciên cia e
pro du ti vi da de dos tra ba lhos. com a ado ção de no vos
mé to dos e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res 
à fun ção. que lhe se jam in cum bi das pelo Di re tor-Ge -
ral.

Art. 40. Ao Assis ten te Téc ni co da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te as sis -
tir e au xi li ar di re ta men te o Di re tor no de sem pe nho de
suas ati vi da des: man ter con ta to de ro ti na com os de -
ma is ór gãos da Se cre ta ria quan do au to ri za do: for ne -
cer in for ma ções pre li mi na res so bre os tra ba lhos; re a -
li zar es tu dos e pes qui sas es pe ci a is que lhe fo rem re -
co men da dos: man ter o Di re tor in for ma do so bre os
pro ble mas da Se cre ta ria, apre sen tan do e su ge rin do
me di das de as sis tên cia téc ni ca que ve nham ao en -
con tro do aper fe i ço a men to e me lho ra men to do flu xo
de tra ba lho: de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a -
res à fun ção

Art. 41. Ao Assis ten te Téc ni co de Con tro le de
Infor ma ções in cum be co la bo rar com o Di re tor da Se -
cre ta ria na ori en ta ção, na fis ca li za ção e na re vi são
das ro ti nas de en tra da de da dos para os sis te mas de
re cu pe ra ção de in for ma ções: aten der às so li ci ta ções
de pes qui sas. uti li zan do, quan do ne ces sá rio, os re -
cur sos dos de ma is ór gãos da Se cre ta ria: ope rar os
equi pa men tos sob sua res pon sa bi li da de: e de sem pe -
nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 42. Ao Assis ten te Téc ni co de Ga bi ne te in -
cum be or ga ni zar e con tro lar as cor res pon dên ci as da
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base po lí ti ca do ti tu lar do Ga bi ne te; pes qui sar. ali -
men tar e re cu pe rar in for ma ções: exe cu tar os tra ba -
lhos de con fe rên cia. re gis tro e ar qui vo dos do cu men -
tos le gis la ti vos: e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe -
cu li a res à fun ção.

Art. 43. Ao Assis ten te Téc ni co de Inspe ção de
Qu a li da de com pe te a ins pe ção do con tro le de qua li -
da de na li nha de pro du ção. tan to no ní vel do su por te
téc ni co e me to do ló gi co. como no ope ra ci o nal. me di -
an te con tro le das ma té ri as-pri mas in dus tri a is e ad mi -
nis tra ção de ser vi ços de aná li ses la bo ra to ri a is e es -
pe ci fi ca ções: de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a -
res à fun ção.

Art. 44. Ao Assis ten te Téc ni co de Pes so al in -
cum be o as ses so ra men to téc ni co nos as sun tos ad mi -
nis tra ti vos da com pe tên cia do seu ór gão de lo ta ção. e
de sem pe nhar ou tras ati vi da des cor re la tas.

Art. 45. Ao Assis ten te Téc ni co Indus tri al com pe -
te. de acor do com as pe cu li a ri da des da or ga ni za ção
de de ter mi na das áre as, de sem pe nhar fun ções de
dis tri bu i ção, fis ca li za ção. acom pa nha men to. exe cu -
ção. su per vi são e con tro le, dan do su por te “in loco”
aos ti tu la res des sas uni da des: su per vi si o nar e con tro -
lar os ser vi ços a seu car go. fis ca li zar a pre sen ça dos
ser vi do res sob sua che fia: in for mar a con ces são de li -
cen ças aos ser vi do res de sua área: man ter a or dem e
a dis ci pli na na sua uni da de: in for mar e en ca mi nhar os 
Bo le tins de Me re ci men to: de sem pe nhar ou tras ati vi -
da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 46. Ao Re vi sor de Tex tos da Con sul to ria de
Orça men tos. Fis ca li za ção e Con tro le in cum bem re vi -
sar os tex tos dos tra ba lhos da Con sul to ria. quan to
aos as pec tos gra ma ti cal e or to grá fi co: re di gir a cor -
res pon dên cia ofi ci al da Con sul to ria: exe cu tar ou tras
ta re fas cor re la tas.

Art. 47. Ao Se cre tá rio de Co mis são com pe te
sub me ter ao des pa cho dos Pre si den tes das Co mis -
sões as pro po si ções e os do cu men tos re ce bi dos: re -
ce ber. pro ces sar e en ca mi nhar aos res pec ti vos re la -
to res ma té ri as e emen das: or ga ni zar a pa u ta de re u -
niões: pre pa rar e en ca mi nhar con vo ca ção; pre pa rar
cor res pon dên cia e as atas das re u niões: con tro lar os
pra zos das pro po si ções em tra mi ta ção nas Co mis -
sões: pres tar as in for ma ções ne ces sá ri as aos mem -
bros das Co mis sões. im pren sa e ou tros ór gãos in te -
res sa dos: fis ca li zar a exe cu ção das ta re fas com pre -
en di das nas li nhas de com pe tên cia ad mi nis tra ti va in -
te gran tes do ser vi ço; man ter in for ma do o Di re tor a
que es ti ver su bor di na do so bre as ati vi da des do ser vi -
ço: de ci dir so bre pro ble mas ad mi nis tra ti vos dos ser vi -
do res ime di a ta men te su bor di na dos: as sis tir os Pre si -
den tes e de ma is mem bros das Co mis sões nas re u -

niões ple ná ri as dos ór gãos ou a qual quer mo men to
que for so li ci ta do e de sem pe nhar ati vi da des pe cu li a -
res à fun ção de ini ci a ti va pró pria ou de or dem su pe ri -
or.

Art. 48. Ao Sub che fe de Ga bi ne te in cum be au xi -
li ar o Che fe de Ga bi ne te na exe cu ção de suas atri bu i -
ções: subs ti tuí-lo em suas fal tas e im pe di men tos: e
de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 49. Ao Téc ni co de Tre i na men to in cum be
iden ti fi car as ne ces si da des de tre i na men to nas áre as
le gis la ti va e ad mi nis tra ti va do Se na do Fe de ral: ana li -
sar e pri o ri zar as ne ces si da des le van ta das. com pa ti -
bi li zan do os da dos le van ta dos com as di re tri zes de fi -
ni das pelo Con se lho de Su per vi são do ILB. ob ser va -
da a do ta ção or ça men tá ria do ór gão para o pe río do:
ca rac te ri zar as ne ces si da des de tre i na men to de fi nin -
do ti pos de ação que me lhor aten dam ao Pla no de
De sen vol vi men to de Re cur sos Hu ma nos: pla ne jar
pro gra mas de ca pa ci ta ção e/ou aper fe i ço a men to de
pes so al atra vés de ins tru to ria in ter na: pes qui sar e
ana li sar ofer tas de tre i na men to dis po ní ve is no mer ca -
do; pla ne jar pro gra mas de ca pa ci ta ção e/ou aper fe i -
ço a men to de pes so al atra vés de ins tru to ria ex ter na:
se le ci o nar. pla ne jar. e pro du zir re cur sos e/ou me i os
ins tru ci o na is. ob ser van do as ca rac te rís ti cas dos tre i -
nan dos, do con te ú do e dos pró pri os me i os, de for ma
a aten der aos ob je ti vos do pro ces so en si no-apren di -
za gem; acom pa nhar a exe cu ção do pla no de tre i na -
men to: ava li ar as ati vi da des re a li za das; ela bo rar re la -
tó ri os; ela bo rar pes qui sa na área ge ren ci al e or ga ni -
za ci o nal; man ter atu a li za dos os da dos re fe ren tes ao
pro ces so de de sen vol vi men to or ga ni za ci o nal e ge -
ren ci al: man ter atu a li za dos os da dos re fe ren tes à li te -
ra tu ra atu al na área ge ren ci al e or ga ni za ci o nal; man -
ter in ter câm bio com ou tras or ga ni za ções que uti li zem
de sen vol vi men to or ga ni za ci o nal e/ou ge ren ci al: dar
con sul to ria na ela bo ra ção dos di ag nós ti cos or ga ni za -
ci o na is. na ela bo ra ção dos pro je tos de mu dan ça pla -
ne ja da, no acom pa nha men to e ava li a ção de equi pes
de tra ba lho: ela bo rar pla nos de tre i na men to ge ren ci al. 
dar con sul to ria na área ge ren ci al. pro gra mar se mi ná -
ri os na área or ga ni za ci o nal: e de sem pe nhar ou tras
ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 50. Ao Se cre tá rio Par la men tar in cum be exe -
cu tar as ta re fas de apo io ad mi nis tra ti vo ao ti tu lar do
Ga bi ne te, pre pa rar e ex pe dir sua cor res pon dên cia.
aten der as par tes que so li ci tam au diên cia. exe cu tar
tra ba lhos da ti lo grá fi cos, re a li zar pes qui sas. acom pa -
nhar jun to às re par ti ções pú bli cas as sun tos de in te -
res se do Par la men tar e de sem pe nhar ou tras ati vi da -
des pe cu li a res ao car go.

No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  14 21609

    735NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 51. Ao Assis ten te Par la men tar in cum be de -
sem pe nhar as ati vi da des de apo io de ter mi na das pelo 
ti tu lar do Ga bi ne te.

Art. 52. Ao Assis ten te Admi nis tra ti vo in cum be
ori en tar a exe cu ção das ati vi da des com pre en di das
nas li nhas de com pe tên cia do ór gão: man ter in for ma -
do o Di re tor ou Che fe ime di a to sa bre as ati vi da des do
ór gão; ob ser var e fa zer ob ser var as de ter mi na ções
do Di re tor ou Che fe ime di a to: co mu ni car ao Di re tor ou 
Che fe ime di a to os pro ble mas ad mi nis tra ti vos dos ser -
vi do res ime di a ta men te su bor di na dos: e de sem pe -
nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 53. Ao Assis ten te de Con tro le de Pro du ção
com pe te au xi li ar o Assis ten te Téc ni co Indus tri al so -
bre os as sun tos de sua área de atu a ção: con tro lar as
fi chas de tra ba lho; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des
pe cu li a res à fun ção.

Art. 54. Ao Assis ten te de Di vul ga ção com pe te
as sis tir a che fia ime di a ta na re a li za ção das ta re fas a
ela atri bu í das: ela bo rar pla nos de tra ba lho: e de sem -
pe nhar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 55. Ao Assis ten te de Pes qui sa da Se cre ta ria 
de Co mu ni ca ção So ci al com pe te acom pa nhar, nos
ve í cu los de co mu ni ca ção. a pu bli ca ção de no ti ciá rio
pro du zi do pela Se cre ta ria: e de sem pe nhar ou tras ta -
re fas cor re la tas.

Art. 56. Ao Encar re ga do de Se cre ta ria in cum be
exe cu tar as ta re fas de apo io ad mi nis tra ti vo ao Con se -
lho de Admi nis tra ção; pro vi den ci ar so bre o ex pe di en -
te do ór gão; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li -
a res à fun ção.

Art. 57. Ao Se cre tá rio de Ga bi ne te da Se cre ta ria 
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te au xi li -
ar o Di re tor no de sem pe nho de suas atri bu i ções; or -
ga ni zar sua agen da de tra ba lhos; da ti lo gra far ex pe di -
en tes; or ga ni zar e man ter em dia os ar qui vos; re gis -
trar a mo vi men ta ção de ex pe di en tes in ter nos e ex ter -
nos; re ce ber e fa zer cha ma das te le fô ni cas; exe cu tar
ta re fas de re cep ção; de sem pe nhar ou tras ati vi da des
pe cu li a res à fun ção.

Art. 58. Ao Se cre tá rio do Di re tor da Se cre ta ria
Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções com pe te a pro -
gra ma ção de ati vi da des do Di re tor jun to ao Se na do
Fe de ral, à Câ ma ra dos De pu ta dos, à Co mis são Di re -
to ra, aos Ga bi ne tes dos Se nho res Par la men ta res e
ou tros ór gãos; exe cu tar ta re fas de re cep ção; pro por e
ex pe dir sua cor res pon dên cia; mar car au diên ci as; da -
ti lo gra far ex pe di en tes; re gis trar a mo vi men ta ção de
ex pe di en tes in ter nos e ex ter nos; re ce ber e fa zer cha -
ma das te le fô ni cas; de sem pe nhar ou tras ati vi da des
pe cu li a res à fun ção. 

Art. 59. Ao Se cre tá rio de Con sul to ria in cum be a
pres ta ção de as sis tên cia aos di ri gen tes da Con sul to -
ria Le gis la ti va e de Orça men tos, Fis ca li za ção e Con -
tro le e aos Con sul to res Le gis la ti vos e de Orça men tos, 
Fis ca li za ção e Con tro le no de sem pe nho de suas atri -
bu i ções; efe tu ar as pes qui sas de da dos e in for ma -
ções que lhe fo rem so li ci ta das; co la bo rar na ela bo ra -
ção e for ma ta ção dos tra ba lhos de con sul to ria e as -
ses so ra men to; e de sem pe nhar ou tras ta re fas pe cu li -
a res à fun ção.

Art. 60. Ao Se cre tá rio de Ga bi ne te in cum be exe -
cu tar os ser vi ços de re cep ção e te le fo nia; agen dar
au diên ci as, com pro mis sos e ati vi da des so ci a is do ti -
tu lar do Ga bi ne te; pes qui sar da dos e de sem pe nhar
ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 61. Ao Assis ten te de Con tro le de Infor ma -
ção da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca -
ções com pe te au xi li ar a che fia ime di a ta no de sem pe -
nho de suas atri bu i ções; or ga ni zar sua agen da de tra -
ba lhos; da ti lo gra far ex pe di en tes; or ga ni zar e man ter
em dia os ar qui vos; con tro lar as fi chas de tra ba lho; re -
gis trar a mo vi men ta ção de ex pe di en te in ter nos e ex -
ter nos; de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à
fun ção.

Art. 62. Ao Assis ten te da Co mis são Per ma nen te 
de Li ci ta ção in cum be a exe cu ção de ta re fas de su por -
te ad mi nis tra ti vo aos mem bros do ór gão, co la bo ran do 
na ela bo ra ção de edi ta is e de ma is atos con vo ca tó ri os 
de li ci ta ções; na apu ra ção, aná li se e jul ga men to de
pro pos tas na ins tru ção de ma pas de mons tra ti vos, re -
la tó ri os e pa re ce res para de ci são da au to ri da de com -
pe ten te; e na ela bo ra ção de atas das re u niões, sob
su per vi são do Pre si den te e do Di re tor da Sub se cre ta -
ria de Admi nis tra ção de Com pras e Con tra ta ções de
Ser vi ços; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 63. Ao Assis ten te de Ati vi da de Ele trô ni ca
com pe te ope rar e dar ma nu ten ção aos equi pa men tos 
ele trô ni cos cons tan tes do sis te ma de áu dio e ví deo
do Se na do Fe de ral.

Art. 64. Ao Assis ten te de Co mis são in cum be
pres tar as sis tên cia às Co mis sões no exa me das in -
com pa ti bi li da des e dos im pe di men tos nas in ves ti ga -
ções, ela bo rar ter mos de de cla ra ções; pre pa rar acer -
vos e cer ti dões so bre os tra ba lhos re a li za dos, exe cu -
tan do ta re fas de se cre ta ri a do; e de sem pe nhar ou tras
ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 65. Ao Assis ten te de Con tro le de Infor ma -
ção in cum be re ce ber, pa dro ni zar e com ple men tar as
in for ma ções per ti nen tes à ma nu ten ção dos sis te mas
de in for ma ções; au xi li ar nas pes qui sas so li ci ta das;
ope rar os equi pa men tos sob sua res pon sa bi li da de; e
de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

21610 Qu in ta-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002736    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 66. Ao Assis ten te de Con tro le Inter no in -
cum be as sis tir o Che fe do ór gão na área de sua es pe -
ci a li da de; pres tar as sis tên cia na ela bo ra ção, exe cu -
ção e aná li se or ça men tá ria; na pre pa ra ção dos re gis -
tros dos pa ga men tos e aná li se dos do cu men tos con -
tá be is; na ela bo ra ção dos ba lan ce tes e de mons tra ti -
vos con tá be is do Se na do Fe de ral; nos re gis tros de
pa ga men tos de par la men ta res, pes so al ati vo e ina ti -
vo; nos tra ba lhos ad mi nis tra ti vos; e de sem pe nhar ou -
tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 67. Ao Assis ten te de Pes qui sa in cum be a re -
a li za ção de ta re fas re la ci o na das com o or de na men to
das nor mas ju rí di cas apli cá ve is ao pro ces so de au to -
ma ti za ção a ser uti li za do na or ga ni za ção de um The -
sa u rus; pro mo ver a sis te ma ti za ção de mé to dos de
pes qui sa de pe cu li ar in te res se da Sub se cre ta ria de
Infor ma ções; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu -
li a res à fun ção.

Art. 68. Ao Au xi li ar de Ga bi ne te Par la men tar in -
cum be exe cu tar e re vi sar os ser vi ços de di gi ta ção e
re cu pe ra ção de da dos e de sem pe nhar ou tras ati vi da -
des pe cu li a res à fun ção.

Art. 69. Ao Encar re ga do de Di vul ga ção com pe te 
a re a li za ção de ati vi da des de apo io, como ope rar sis -
te ma de in for má ti ca e apa re lhos de fac-sí mi le, pro vi -
den ci ar a re mes sa de ma te ri al; e de sem pe nhar ou tras 
ta re fas cor re la tas.

Art. 70. Ao Encar re ga do de Pes qui sa in cum be a
re a li za ção de pes qui sas e re da ção de ar ti gos para a
Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va e ou tras pu bli ca -
ções de res pon sa bi li da de da Sub se cre ta ria de Edi -
ções Téc ni cas; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe -
cu li a res à fun ção.

Art. 71. Ao Au xi li ar de Ata in cum be au xi li ar o ti tu -
lar da Sub se cre ta ria e os Che fes de Ser vi ço na ela bo -
ra ção das atas das ses sões do Con gres so Na ci o nal e 
do Se na do Fe de ral e na exe cu ção das ati vi da des
com pre en di das na li nha de sua com pe tên cia; e de -
sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à fun ção.

Art. 72. Ao Au xi li ar de Ati vi da des Mé di cas in -
cum be as sis tir o pro fis si o nal da área de sa ú de no de -
sem pe nho de suas ati vi da des pro fis si o na is, atu an do
jun to aos con sul tó ri os, bal cões de re cep ção e sa las
de exa mes; ze lar pela ma nu ten ção da or dem, ve ri fi -
can do e su prin do as ne ces si da des dos lo ca is de tra -
ba lho; re a li zar a lim pe za e es te ri li za ção dos ins tru -
men tos; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re la tas.

Art. 73. Ao Au xi li ar de Con tro le de Pro du ção
com pe te pes qui sar, exe cu tar e con tro lar ati vi da des
au xi li a res de pla ne ja men to, pro du ção e ma nu ten ção

in dus tri al; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a -
res à fun ção.

Art. 74. Ao Au xi li ar de Co or de na ção Le gis la ti va
in cum be au xi li ar os ti tu la res das Sub se cre ta ri as de
Co or de na ção Le gis la ti va da Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa; e de sem pe nhar ou tras ati vi da des pe cu li a res à
fun ção.

Art. 75. Ao Au xi li ar de Ga bi ne te in cum be exe cu -
tar as ta re fas de apo io ad mi nis tra ti vo e ou tras que lhe
se jam de ter mi na das pe los ti tu la res dos Ga bi ne tes.

Art. 76. Ao Me ca nó gra fo-Re vi sor in cum be exe -
cu tar e re vi sar os ser vi ços da ti lo grá fi cos des ti na dos
aos tra ba lhos das Co mis sões Per ma nen tes, Mis tas
Espe ci a is e de Inqué ri to e os au tó gra fos das ma té ri as
apro va das pelo Se na do e pelo Con gres so Na ci o nal,
em ses são con jun ta, des ti na dos à san ção, à pro mul -
ga ção ou à Câ ma ra dos De pu ta dos; e exe cu tar ou tras 
ta re fas cor re la tas.

CA PÍ TU LO II
Das Atri bu i ções dos Ti tu la res de

Car gos de Pro vi men to Efe ti vo

Art. 77. 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, no âm bi to 
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.

Art. 78. 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, no âm bi to 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
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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.

Art. 79. 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.

Art. 80. 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.

Art. 81. 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.

Art. 82. 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 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 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.

Art. 83. 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.

Art. 84. 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.

Art. 85. 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.

Art. 86. 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, em 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.

Art. 87. 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.

Art. 88. 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 bu co den tá ria.

Art. 89. 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.

Art. 90. 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.

Art. 91. 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.

Art. 92. 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
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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.

Art. 93. 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.

Art. 94. 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, a 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.

Art. 95. 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.

Art. 96. 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.

Art. 97. 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 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 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.

Art. 98. Ao Ana lis ta Le gis la ti vo, 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 opi 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.

Art. 99. 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.

Art. 100. 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.

Art. 101. 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 -
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.

Art. 102. 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 
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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.

Art. 103. 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 dos com o 
aten di men to aos ser vi ços de ple ná rio e por ta ria.

Art. 104. 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.

Art. 105. 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.

Art. 106. 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.

Art. 107. 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 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.

Art. 108. 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 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.

Art. 109. 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.

Art. 110. 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.

Art. 111. 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 la tas.

Art. 112. 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.

Art. 113. 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.

Art. 114. 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 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 -
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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.

Art. 115. 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 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.

Art. 116. 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.

Art. 117. 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 ra ção e Pu -
bli ca ções: e exe cu tar ou tras ati vi da des cor re la tas.”

TÍTULO II
Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 118. As atri bu i ções dos car gos e fun ções fi -
xa das nes te Re gu la men to po de rão ser ob je to de es -
pe ci fi ca ção por ato da Co mis são Di re to ra.

Art. 119. O ní vel de es co la ri da de, para efe i to de
de sem pe nho de car gos do Se na do Fe de ral, será in di -
ca do à vis ta de cada ca te go ria cons tan te do Ane xo I,
item 2, des te Re gu la men to, con for me os se guin tes
cri té ri os:

I – ní vel III, di plo ma de cur so su pe ri or, ou ha bi li -
ta ção le gal equi va len te;

II – ní vel II, cer ti fi ca do de con clu são de cur so de
se gun do grau;

III – ní vel I, com pro van te de con clu são do cur so
de pri me i ro grau ou ha bi li ta ção pro fis si o nal es pe cí fi -
ca.

Art. 120. É pro i bi do o des vio de fun ção. ain da
que por ne ces si da de de ser vi ço.

Art. 121. Ao fi nal de cada le gis la tu ra. o ocu pan te
de car go em co mis são de Asses sor Téc ni co. Se cre tá -
rio Par la men tar ou Assis ten te Par la men tar, será exo -
ne ra do se o par la men tar que o in di cou não hou ver
sido re e le i to.

§ 1º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go em caso
de re nún cia, per da de man da to ou mor te de se na dor.

§ 2º A Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de Pes -
so al ado ta rá as pro vi dên ci as le ga is e ad mi nis tra ti vas
para o cum pri men to do dis pos to no ca put des te ar ti -
go.

Art. 122. O su plen te de se na dor que, em ca rá ter
pro vi só rio, exer cer o man da to de se na dor, po de rá ser
as sis ti do por as ses sor téc ni co, se cre tá rio par la men -
tar ou as sis ten te par la men tar de sua es tri ta con fi an -
ça.

Art. 123. Os in te gran tes da ca te go ria de Ana lis ta 
Le gis la ti vo, área de Apo io Téc ni co ao Pro ces so Le -
gis la ti vo, es pe ci a li da de Bi bli o te co no mia, des de que
lo ta dos e em efe ti vo exer cí cio na Sub se cre ta ria de Bi -
bli o te ca, fa rão jus à fun ção co mis si o na da sím bo lo
FC-6.

§ 1º A Di re to ria-Ge ral fará pu bli car, men sal men -
te, os da dos es ta tís ti cos so bre os tra ba lhos exe cu ta -
dos no mês an te ri or pela Sub se cre ta ria de Bi bli o te ca,
iden ti fi can do as ati vi da des exer ci das por cada bi bli o -
te cá rio.

§ 2º Não fará ,jus à gra ti fi ca ção de que tra ta este 
ar ti go o ser vi dor que de i xar de atin gir os in di ca do res
de pro du ção a se rem de fi ni dos por Ato do Di re tor-Ge -
ral.

Art. 124. Os in te gran tes das ca te go ri as de Ana -
lis ta Le gis la ti vo, área de Sa ú de e Assis tên cia So ci al,
es pe ci a li da des Me di ci na, Odon to lo gia, Psi co lo gia e
Enfer ma gem, e da car re i ra de Téc ni co Le gis la ti vo,
área de Sa ú de e Assis tên cia So ci al. es pe ci a li da de
Enfer ma gem, des de que lo ta dos e em efe ti vo exer cí -
cio na Se cre ta ria de Assis tên cia Mé di ca e So ci al e
pos tos au to ri za dos, fa rão jus, res pec ti va men te às
fun ções co mis si o na das sím bo los FC-7, FC-6, FC-6,
FC-6 e FC-5.

§ 1º A Di re to ria-Ge ral fará pu bli car, men sal men -
te, os da dos es ta tís ti cos so bre os tra ba lhos exe cu ta -
dos no mês an te ri or pela área mé di ca e pa ra mé di ca,
iden ti fi can do as ati vi da des exer ci das por cada mé di -
co, odon tó lo go, psi có lo go, en fer me i ro e au xi li ar de en -
fer ma gem.

§ 2º Não fará jus à gra ti fi ca ção de que tra ta este
ar ti go o ser vi dor que de i xar de atin gir os in di ca do res
de pro du ção a se rem de fi ni dos por Ato do Di re tor-Ge -
ral.

Art. 125. Os in te gran tes da Ca te go ria de Ana lis -
ta Le gis la ti vo – área de Ta qui gra fia, lo ta dos ex clu si va -
men te na Sub se cre ta ria de Ta qui gra fia, per ce be rão
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fun ção co mis si o na da de Ta quí gra fo Le gis la ti vo, sím -
bo lo FC-06.

Art. 126. Os in te gran tes da Car re i ra de Espe ci a -
li za ção em Infor má ti ca Le gis la ti va, ní ve is III,  II (áre as
1. 2. 3). II (área 4) e I, do Pla no de Car re i ra dos Ser vi -
do res do Pro da sen, des de que lo ta dos e em exer cí cio 
na que le Órgão Su per vi si o na do, fa rão jus. ain da que
em es tá gio pro ba tó rio. Res pec ti va men te, às fun ções
co mis si o na das sím bo lo FC-07, FC-05 e FC-04 e
FC-02.

Art. 127. Os in te gran tes das car re i ras de Ana lis -
ta Le gis la ti vo do Se na do Fe de ral, lo ta dos e em efe ti vo 
exer cí cio na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa e na Di re to -
ria-Ge ral, e ob ser va do o li mi te de até 5 (cin co) ser vi -
do res na Advo ca cia do Se na do Fe de ral, Se cre ta ria
de Con tro le Inter no, Asses so ria de Pla ne ja men to e
Mo der ni za ção Admi nis tra ti va, Ce ri mo ni al da Pre si -
dên cia, Se cre ta ria Admi nis tra ti va, Se cre ta ria de Ser -
vi ços, Se cre ta ria de Infor ma ção e Do cu men ta ção,
Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e Pu bli ca ções,
Sub se cre ta ria Indus tri al, Sub se cre ta ria de Admi nis -
tra ção, Su pri men to de Ma té ri as-Pri mas e De sen vol vi -
men to Tec no ló gi co, e ob ser va do o li mi te de até 3
(três) ser vi do res no Ga bi ne te da Di re to ria Exe cu ti va
do ILB, Sub se cre ta ria de Pes qui sa e De sen vol vi men -
to, Estu dos e Pro je tos Sub se cre ta ria de Tre i na men to
e Sub se cre ta ria Admi nis tra ti va e Fi nan ce i ra, e ob ser -
va do o li mi te de até 2 (dois) ser vi do res, no Ga bi ne te
da Sub se cre ta ria de Co mis sões, Ser vi ço de Apo io a
Co mis sões Per ma nen tes, Ser vi ço de Apo io a Co mis -
sões Espe ci a is e Par la men ta res de Inqué ri to, Ser vi ço 
de Apo io às Co mis sões Mis tas, Ser vi ço de Apo io
Téc ni co da Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção Fi nan ce i -
ra, Ser vi ço de Con ta bi li da de da Sub se cre ta ria de
Admi nis tra ção Fi nan ce i ra, Ser vi ço de Admi nis tra ção
Orça men tá ria da Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção Fi -
nan ce i ra, Ser vi ço de Admi nis tra ção do Pa tri mô nio da
Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de Ma te ri al e Pa tri -
mô nio, Ser vi ço de Pla ne ja men to e Con tro le de Ma te -
ri al Ser vi ço de Almo xa ri fa dos, Ser vi ço de Con tro le de
Qu a li da de da Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de Ma -
te ri al e Pa tri mô nio, e nas de ma is Sub se cre ta ri as, fa -
rão jus à fun ção co mis si o na da FC-, em ra zão do exer -
cí cio de atri bu i ções de as ses so ra men to.

Art. 128. Os in te gran tes das car re i ras de Téc ni -
co Le gis la ti vo do Se na do Fe de ral, lo ta dos e em efe ti -
vo exer cí cio no Ser vi ço de Admi nis tra ção de Re si dên -
ci as Ofi ci a is do Se na do Fe de ral, Ser vi ço de Ati vi da -
des Exter nas, Ser vi ço de Apo io Ae ro por tuá rio, Ser vi -

ço de Trans por te da Sub se cre ta ria de Ser vi ços Ge ra -
is e na Sub se cre ta ria de Arqui vo da Se cre ta ria de
Infor ma ção e Do cu men ta ção e ob ser van do o li mi te
de até 6 (seis) ser vi do res por ór gão, fa rão jus à fun -
ção co mis si o na da, sím bo lo FC-6.

Art. 129. Para os fins de que tra tam os ar ti gos
127 e 128 des te Re gu la men to. a Di re to ria-Ge ral fará
pu bli car, men sal men te, os da dos es ta tís ti cos so bre
os tra ba lhos exe cu ta dos no mês an te ri or em cada um
dos ór gãos re fe ri dos.

Art. 130. Não per ce be rá a gra ti fi ca ção de que
tra tam os ar ti gos 127 e 128, o ser vi dor que de i xar de
atin gir os in di ca do res de pro du ção a se rem de fi ni dos
pelo Di re tor-Ge ral.

Art. 131. O re cru ta men to de ser vi do res para as
fun ções de que tra tam os ar ti gos 127 e 128 dar-se-á,
pre fe ren ci al men te, me di an te o re ma ne ja men to na
área res pec ti va.

Art. 132. Em ra zão do exer cí cio de atri bu i ções
de as ses so ra men to, fa rão jus à fun ção co mis si o na da
sím bo lo FC-7, ob ser va do o li mi te de até 5 (cin co) ser -
vi do res e de até 2 (dois) ser vi do res, res pec ti va men te,
os in te gran tes das car re i ras de Ana lis ta Le gis la ti vo do 
Se na do Fe de ral, lo ta dos e em efe ti vo exer cí cio na Se -
cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al e em cada uma das
Sub se cre ta ri as de sua es tru tu ra.

§ 1º A in di ca ção e o re cru ta men to dos ser vi do -
res para as fun ções de que tra ta este ar ti go dar-se-á
me di an te o re ma ne ja men to na área de Co mu ni ca ção
So ci al.

§ 2º Para os fins de que tra ta este ar ti go, a Di re -
to ria-Ge ral fará pu bli car, men sal men te, os da dos es -
ta tís ti cos so bre os tra ba lhos exe cu ta dos no mês an te -
ri or na área de Co mu ni ca ção So ci al.

Art. 133. Os in te gran tes da ca te go ria fun ci o nal
de 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, fa rão jus, des -
de que lo ta dos na Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis -
la ti va, à fun ção co mis si o na da de Co or de na dor de Ati -
vi da de Po li ci al, sím bo lo FC-06.

Pa rá gra fo úni co. A fun ção co mis si o na da de Co -
or de na dor de Ati vi da de Po li ci al terá quan ti ta ti vo equi -
va len te ao nú me ro de car gos da Ca te go ria Fun ci o nal
de 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, exis ten tes na
Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va.

Art. 134. Os in te gran tes da ca te go ria fun ci o nal
de Téc ni co Le gis la ti vo, Área de Po lí cia, Se gu ran ça e
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Trans por te, Espe ci a li da de Se gu ran ça, fa rão jus, des -
de que lo ta dos na Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis -
la ti va, à fun ção co mis si o na da de Assis ten te de Ati vi -
da de Po li ci al, sím bo lo FC-05.

Pa rá gra fo úni co. A fun ção co mis si o na da de
Assis ten te de Ati vi da de Po li ci al terá quan ti ta ti vo equi -
va len te ao nú me ro de car gos da Ca te go ria Fun ci o nal
de 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, exis ten tes na
Sub se cre ta ria de Se gu ran ça Le gis la ti va.

Art. 135. As fun ções co mis si o na das de as ses sor 
que in te gram a Asses so ria Téc ni ca da Se cre ta ria-Ge -
ral da Mesa e a Asses so ria Téc ni ca da Di re to ria-Ge -
ral se rão con si de ra das como car gos em co mis são
quan do seus ocu pan tes não ti ve rem vín cu lo efe ti vo
com a ad mi nis tra ção pú bli ca.

Art. 136. Os car gos em co mis são de Assis ten te
Par la men tar, pre vis tos no Ane xo 1 des te Re gu la men -
to, se rão pre en chi dos de for ma al ter na ti va a um car go 
em co mis são de Asses sor Téc ni co.

§ 1º Os car gos em co mis são de Assis ten te Par -
la men tar dos ga bi ne tes da Pre si dên cia, dos de ma is
mem bros da Mesa, das Li de ran ças e dos Se na do res
são clas si fi ca dos em três fa i xas re tri bu ti vas, ob ser va -
dos os se guin tes sím bo los:

I – Assis ten te Par la men tar, sím bo lo AP– 1, com
a re mu ne ra ção equi va len te a 75% (se ten ta e cin co
por cen to) da fi xa da para o car go em Co mis são de
Asses sor Téc ni co, sím bo lo FC-08;

II – Assis ten te Par la men tar, sím bo lo AP-2 com a 
re mu ne ra ção equi va len te a 50% (cin qüen ta por cen -
to) da fi xa da para o car go em co mis são de Asses sor
Téc ni co, sím bo lo FC-08;

III – Assis ten te Par la men tar, sím bo lo AP-3, com
a re mu ne ra ção equi va len te a 25% (vin te e cin co por
cen to) da fi xa da para o car go em co mis são de Asses -
sor Téc ni co, sím bo lo FC-08.

§ 2º A soma das re mu ne ra ções dos car gos em
co mis são de Assis ten te Par la men tar de ri va dos de um 
car go de Asses sor Téc ni co, não po de rá ser su pe ri or à 
re mu ne ra ção de um car go em co mis são de Asses sor
Téc ni co.

Art. 137. Aos car gos da ca te go ria de 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,
apli cam-se as nor mas con cer nen tes à ca te go ria de
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.

Art. 138. Se rão ex tin tas, quan do va ga rem, 2
(duas) fun ções co mis si o na das de Au xi li ar de Ati vi da -
des Mé di cas, sím bo lo FC-3, e 1 (uma) fun ção co mis -
si o na da de Me ca nó gra fo-Re vi sor sím bo lo FC-3.

Art. 139. São ex tin tas, quan do va ga rem:

I – cen to e vin te e sete fun ções co mis si o na das
de Arte sa na to, sím bo lo FC– 1;

II – cen to e vin te e seis fun ções co mis si o na das
de Mo to ris ta, sím bo lo FC– 1;

III – cen to e trin ta e sete car gos de 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;

IV – cen to e vin te e sete car gos de 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;

V – cen to e vin te e seis car gos de 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 Trans por te.

Art. 140. Com o pro vi men to dos car gos da área
de ad vo ca cia, se rão ex tin tas 2 (duas) fun ções de
Assis ten te Ju rí di co e cri a das 2 (duas) fun ções de
Assis ten te de Con tro le de Infor ma ção, na Advo ca cia
do Se na do Fe de ral, nos te mos do art. 29 da Re so lu -
ção nº 73/94

Art. 141. As fun ções de con fi an ça da Re pre sen -
ta ção do Se na do Fe de ral no Rio de Ja ne i ro, trans fe ri -
da para Bra sí lia pelo Ato do Pre si den te nº 60, de
1999, pas sam a in te grar a es tru tu ra do Órgão Cen tral
de Co or de na ção e Exe cu ção.

Pa rá gra fo úni co. O Órgão Cen tral de Co or de na -
ção e Exe cu ção ajus ta rá e adap ta rá às di re tri zes de fi -
ni das na Re so lu ção nº 9/97, a no men cla tu ra e a dis tri -
bu i ção das fun ções, de fi nin do, com fun da men to nas
ne ces si da des do Se na do, as atri bu i ções dos res pec -
ti vos ti tu la res.

Art. 142. O Qu a dro de Pes so al do Se na do Fe de -
ral, com a es tru tu ra e es pe ci fi ca ção pre vis ta nes te
Re gu la men to, será or ga ni za do pela Sub se cre ta ria de 
Admi nis tra ção de Pes so al, na for ma da au to ri za ção
da Co mis são Di re to ra e se gun do as al te ra ções le ga is
que fo rem ado ta das na es pé cie.

Art. 143. A Sub se cre ta ria de Admi nis tra ção de
Pes so al, na exe cu ção de re so lu ção re la ti va à cri a -
ção ou ex tin ção de car gos, re pu bli ca rá o Qu a dro de
Pes so al do Se na do Fe de ral.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 539, DE 2002.

Nos ter mos do art. 321, do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de 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 do Se na -
do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 13 de no vem bro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, 

agora, à apreciação do Requerimento nº 532, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei do Senado nº 128, de 2002-Complementar.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 345,
in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 533,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 68, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas -
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 534,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Re so lu ção nº 69, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do art. 345, in ci so II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, ama nhã se rão re ce bi das ofi ci al men -
te pelo Se na do Fe de ral qua tro me di das pro vi só ri as
que, em sen do li das nes ta Casa, so bres ta rão to das
as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas.

Des sa for ma, li das ama nhã, as ma té ri as cons ta -
rão da Ordem do Dia da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 19.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la pelo
tem po re gu la men tar.

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, a im pren sa di -
vul gou nes ta se ma na a in ten ção do Pre si den te ele i to,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, con ce der au diên ci as po pu -
la res no Pa lá cio do Pla nal to de po is de sua pos se. O
mé to do pa re ce não es tar de fi ni do, mas a idéia cen tral
é abrir as por tas do Pa lá cio para o que o Pre si den te
re ce ba, pe ri o di ca men te, pes so as do povo para dis cu -
tir re i vin di ca ções e pro ble mas.

É cla ro que os se to res pre con ce i tu o sos da eli te
que ana li sam a po lí ti ca na ci o nal ro tu la rão a ini ci a ti va
de “po pu lis ta”. Na ver da de, tra ta-se de uma me di da
de gran de sig ni fi ca do so ci al e po lí ti co e que não car -
re ga em si ne nhum as pec to de opor tu nis mo.

Esse tipo de ati tu de é o re fle xo da per so na li da de 
e do je i to de ser do novo Pre si den te. Se, du ran te toda
a vida, Lula pra ti cou o diá lo go com a po pu la ção, es -
pe ci al men te com os mais ca ren tes, por que de i xa ria
de fazê-lo após as su mir a Pre si dên cia da Re pu bli ca?

O con ta to di re to com o povo é bom por vá ri os
as pec tos. Pri me i ro, por que o Pre si den te cria uma
pon te di re ta com a so ci e da de, sem pas sar pelo fil tro
da bu ro cra cia, que às ve zes em per ra so lu ções sim -
ples. Nes se tipo de au diên cia, é pos sí vel ao go ver -
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nan te to mar co nhe ci men to de mu i ta co i sa que está
ocor ren do no País e que pre ci sa de so lu ção ur gen te.

Sou fa vo rá vel não ape nas a essa ini ci a ti va e
acre di to que o Pre si den te deve ir mais lon ge. Além de
re ce ber pes so as do povo em sua casa ou no Pa lá cio,
deve sair pelo País, vi si tan do os gro tões de po bre za e
as re giões de pro du ção agrí co la. O Pre si den te e to -
dos os mi nis tros de ve ri am per cor rer o País, con ver -
san do com o povo, os agri cul to res, os pe cu a ris tas, os
tra ba lha do res, os mi se rá ve is, os fa min tos, os po bres,
en fim, to das as ca ma das so ci a is. 

É im por tan te ao Pre si den te co nhe cer de per to
to dos os pro ble mas do País: a an gús tia dos pro du to -
res ru ra is, que não sa bem como será a po lí ti ca de fi -
nan ci a men to para o ano que vem; o caos das ro do vi -
as fe de ra is, con fir ma do pela nova ro da da de pes qui -
sa da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Trans por tes, di vul -
ga da on tem e que mos tra que qua se 60% das nos sas
ro do vi as con ti nu am em es ta do pre cá rio. Quem sabe
se um Pre si den te da Re pú bli ca ou um Mi nis tro dos
Trans por tes, an dan do nes ses tre chos qua se in tran si -
tá ve is, pos sa mu dar essa si tu a ção? 

É im por tan te que o Pre si den te e os Mi nis tros co -
nhe çam a re a li da de do País, ou vin do o povo no Pa lá -
cio e vi si tan do ci da des e Esta dos, con ver san do com
in dus tri a is e co mer ci an tes, co nhe cen do os an se i os e
as ne ces si da des das pe que nas em pre sas, que pre ci -
sam ser apo i a das pelo Go ver no por que cum prem um
pa pel es sen ci al no País. Me ta de dos em pre gos for -
ma is do Bra sil é ge ra dos pe las mi cro e pe que nas em -
pre sas com até 100 fun ci o ná ri os.

Sr. Pre si den te, há ain da o as pec to po lí ti co. A
sim bo lo gia do povo no po der é for te e será im por tan te 
na con so li da ção do apo io po lí ti co ao novo Pre si den te. 
Não há dú vi da de que a po pu la ri da de de Lula será
fun da men tal para que se cri em con di ções de to mar
as me di das con tra a cri se que já se ins ta lou no País.
Le var o povo para den tro do Pa lá cio é es ta be le cer
uma re la ção de ne ces sá ria cum pli ci da de com a so ci -
e da de, que tam bém terá um im por tan tís si mo pa pel
na su pe ra ção das di fi cul da des que a eco no mia im põe 
a to dos. A cri se é real e dá mos tras de ca mi nhar para
um agra va men to pre o cu pan te.

As no tí ci as da eco no mia di vul ga das on tem não
são nada ani ma do ras. O dra gão da in fla ção en sa ia
co lo car o pes co ço de fora. O IPCA, ín di ce ofi ci al do
Go ver no que ba li za a in fla ção, fe chou em 1,31% em
ou tu bro, o do bro do ín di ce re gis tra do em se tem bro,
que foi de 0,72%.

O IGP-DI, da Fun da ção Ge tú lio Var gas, che gou
a 4,21%, o ma i or va lor des de ja ne i ro de 1999, épo ca
do iní cio da des va lo ri za ção do real.

O IPC, me di do pela Fipe, re gis trou 1,55% na pri -
me i ra se ma na de no vem bro. Tam bém o ín di ce mais
alto des de agos to de 2000. A in fla ção ten de a fe char o 
ano aci ma de 10%, o que se ria o ma i or ín di ce nos úl ti -
mos oito anos.

Será pre ci so co ra gem e apo io para que o novo
go ver no tome as me di das ne ces sá ri as para con ser tar 
o equi vo ca do rumo to ma do pela eco no mia nos úl ti -
mos anos no Bra sil. Mais do que isso, será pre ci so
sen si bi li da de po lí ti ca e so ci al, qua li da des que o Pre si -
den te ele i to sem pre de mons trou pos su ir com so bras.

Se há algo cor re to dito pelo Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que, nos úl ti mos dias, foi jus ta men te a su ges tão
que deu ao Lula. Se gun do FHC, Lula pre ci sa ape nas
ser ele mes mo para fa zer um bom go ver no. Se Lula
pre ci sa ser ele mes mo, não pode mu dar o seu es ti lo.

O Lula que o Bra sil co nhe ce e que co nhe ce mos; 
o Lula em quem a gran de ma i o ria dos bra si le i ros de -
po si tou to das as suas es pe ran ças nes sas ele i ções, é
o Lula que se de se nha nes se pe río do de tran si ção. É
o Pre si den te po pu lar, que dri bla o pro to co lo para es -
tar jun to ao povo e que ace na com uma ma ne i ra di fe -
ren te de exer cer o po der. É o Pre si den te que quer
apro xi mar o Go ver no da so ci e da de, re ce ben do as
pes so as e vi a jan do in ter na men te para co nhe cer o
País real em que vi ve mos e que o atu al Go ver no, in fe -
liz men te, in sis tiu em des co nhe cer.

Se os ana lis tas co me ça rem a cri ti car, a so lu ção
é sim ples: con vi de-os tam bém a es ta rem no Pa lá cio,
a as sis ti rem a uma das au diên ci as po pu la res e a vi a -
ja rem tam bém pe las re giões mais po bres do País. Se -
ria bom que os ana lis tas que es tão a cri ti car esse po -
si ci o na men to do Pre si den te re cém-ele i to tam bém vi -
a jas sem com ele pelo País, que co nhe ces sem o Bra -
sil real, os gro tões de po bre za, que co nhe ces sem, en -
fim, a re a li da de em que vi vem os bra si le i ros.

Te nho a cer te za de que se rão con ven ci dos pe los
fa tos de que o pre con ce i to é sem pre no ci vo e de que é
ne ces sá rio um pou co mais do que o exa ge ra do aca de -
mi cis mo para so lu ci o nar os pro ble mas bra si le i ros.

Como ele i tor, con fes so que a mi nha es pe ran ça
cres ce a cada dia, a cada nova ati tu de do Pre si den te
ele i to, a cada nova de cla ra ção, a cada novo si nal emi -
ti do por ele na di re ção do que será o seu Go ver no. 

Estou con ven ci do de que o povo bra si le i ro, que
de po si tou to dos os seus an se i os e es pe ran ças no
novo Pre si den te, dan do a Lula a se gun da ma i or vo ta -
ção que um pre si den te re ce beu em toda a his tó ria do
mun do, não irá se de cep ci o nar, como acon te ceu inú -
me ras ve zes.
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A nós, ao Con gres so, cabe tam bém um pa pel de 
mu i ta res pon sa bi li da de. É im por tan te ga ran tir mos a
go ver na bi li da de, em pres tan do apo io às me di das do
novo Go ver no sem nada exi gir. Esta é uma ati tu de
que deve ser to ma da não em fun ção de ne go ci a ções
po lí ti cas. Será uma ati tu de de pa tri o tis mo e de amor
ao País.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, peço a V. Exª um apar te.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do um apar te, com mu i ta hon ra, ao ilus tre Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e -
ro cum pri men tar o Se na dor Ma gui to Vi le la pelo seu
pro nun ci a men to de sa u da ção à for ma como o Pre si -
den te ele i to Luiz Iná cio Lula da Sil va vem anun ci an do
as suas pri me i ras me di das e a sua dis po si ção já nes -
te pe río do de Go ver no de tran si ção. A dis po si ção
anun ci a da por Lula é a de di a lo gar com to dos os seg -
men tos da so ci e da de, re a li zar au diên ci as pú bli cas,
in clu si ve no Pa lá cio do Go ver no. Tam bém nas suas
vi a gens, Lula sem pre tem ex pres sa do o quan to gos -
ta ria que o Go ver nan te pu des se es tar onde es tão os
pro ble mas, a po pu la ção mais so fri da, para ou vir a voz 
da que les que, por tan to tem po, es ti ve ram sem con se -
guir ex ter nar, aos que de têm a prin ci pal res pon sa bi li -
da de pela to ma da de de ci sões nes te País, no que diz
res pe i to à for ma de fun ci o na men to de nos sas ins ti tu i -
ções e tam bém ao que é fe i to do di nhe i ro pú bli co que,
em ver da de, é do povo. Qu an do o Pre si den te Lula, há
pou cos dias, re u niu o que se po de rá cons ti tu ir no
Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al  –
ali es ta vam pre sen tes em pre sá ri os; tra ba lha do res;
mem bros do MST; da gran de e da mi cro em pre sa; dos 
se to res fi nan ce i ros; da Bo ves pa; da Fi es pe; da CNI;
das en ti da des ru ra is e, tam bém, das en ti da des sin di -
ca is, como a For ça Sin di cal; a Cen tral Úni ca dos Tra -
ba lha do res e de ma is  em ver da de, si na li zou para a
gran de aber tu ra que de se ja re a li zar, como um Pre si -
den te que quer ou vir as pes so as e, na me di da do pos -
sí vel, che gar a um con sen so ou, quan do da to ma da
de de ci sões, seja de po is de ou vir as en ti da des que
mais ques tões re le van tes te nham a di zer a res pe i to.
Por tan to, as si na lo o quão im por tan te é que V. Exª,
como um Se na dor por Go iás, que tem ex pe riên cia
como Go ver na dor, aqui as si na le a sua boa von ta de e
o seu apo io a es sas di re tri zes ini ci a is de Lula. O fato
de Lula ter tido pra ti ca men te 62% dos vo tos vá li dos
no se gun do tur no hoje re pre sen ta um exem plo para o
mun do, pois ele é um Pre si den te pro gres sis ta, com
uma his tó ria fan tás ti ca de cons tru ção do Par ti do dos
Tra ba lha do res, que con se guiu uma vi tó ria em uma

ele i ção de mo crá ti ca. Aqui é in te res san te lem brar mos
epi só di os ocor ri dos na Amé ri ca La ti na, no iní cio dos
anos 70. Sal va dor Allen de foi ele i to não pela ma i o ria
ab so lu ta. Assim, cri a ram-se aque las ra í zes que, de -
po is, le va ram à uti li za ção do ar gu men to de que ele
não po de ria go ver nar por que não ti nha ma i o ria ab so -
lu ta. Nes sa oca sião, não ha via ain da o sis te ma de
dois tur nos no Chi le. Ou tros go ver nan tes ele i tos, da
Gu a te ma la, do Peru, da Ve ne zu e la ou de ou tros pa í -
ses, aca ba ram ten do enor mes pro ble mas ou fo ram
der ru ba dos por gol pes mi li ta res. Mas é im por tan te ve -
ri fi car que a le gi ti mi da de da ele i ção de Lula é de tal or -
dem que até mes mo aque les que não vo ta ram nele
hoje têm uma ati tu de de boa von ta de. Esse, cer ta -
men te, será um fato es ti mu la dor para que ele ve nha a
con cre ti zar os seus prin ci pa is pro pó si tos  – e com os
qua is V. Exª tem es ta do de acor do. Lula tem res sal ta -
do que, em pri me i ro lu gar, irá pri o ri zar o com ba te à
fome, à mi sé ria e suas pri me i ras me di das se rão no
sen ti do de atin gir esse ob je ti vo ma i or, ao lado da cri a -
ção de em pre gos e a pro mo ção de um cres ci men to
com jus ti ça para va ler. Meus cum pri men tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se -
na dor, agra de ço a V. Exª. Seu apar te en ri que ce o meu 
pro nun ci a men to. Espe ro que o fu tu ro Pre si den te fi que 
rou co de ou vir, ouça mu i to, pois quem ouve mu i to erra 
me nos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

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, a pou cos me ses
do tér mi no do seu Go ver no, já no se gun do man da to
con se cu ti vo, não há como ne gar ao Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so um gran de mé ri to: o de con -
se guir man ter a nos sa es ta bi li da de po lí ti ca e eco nô -
mi ca num pe río do de gran des ca ta clis mos, que têm
der ru ba do o go ver nos em al guns pa í ses, pro vo ca do
in se gu ran ça e medo em ou tros, e le va do so ci e da des
in te i ras à pe nú ria, em ou tros mais.

É cer to que Fer nan do Hen ri que ain da não aca -
bou seu Go ver no e que te mos pela fren te um pe río do
que, por sua pró pria na tu re za, é com ple xo, em vis ta
do ce ná rio in ter na ci o nal e das cer te zas ine ren tes à
al ter nân cia do po der. 
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Lou ve-se, no en tan to, a co e rên cia com que vem
con du zin do não só a eco no mia bra si le i ra, mas a vida
na ci o nal em to dos os seus as pec tos mais im por tan -
tes: a nor ma li da de po lí ti ca, a bus ca do de sen vol vi -
men to, a am pli a ção da ofer ta de ser vi ços bá si cos,
como sa ú de e edu ca ção, para to dos os seg men tos da 
po pu la ção.

Te nho con vic ção, Srªs e Srs. Se na do res, de que
o Go ver no Fer nan do Hen ri que, no fu tu ro, será lem bra -
do por mu i tos de seus acer tos, mas prin ci pal men te por 
duas ta re fas que se im pôs como con di ção im pres cin -
dí vel à pa vi men ta ção do nos so de sen vol vi men to: a es -
ta bi li da de mo ne tá ria e a re for ma do Esta do.

Por mais que se diga que o bra si le i ro te nha me -
mó ria cur ta, não acre di to que o nos so povo não sin ta
ar re pi os ao lem brar a es ca la da in fla ci o ná ria que vi -
nha de lon ga data e que de sa fi a va su ces si vos go ver -
nos, su ces si vos pla nos eco nô mi cos.

A drás ti ca re du ção das ta xas in fla ci o ná ri as, en -
tre tan to, exi gia me di das que lhe des sem um ca rá ter
per ma nen te. O mo de lo de de sen vol vi men to cal ca do
no pa ter na lis mo es ta tal es ta va exa u ri do.

Além dis so, a in fla ção re fle tia as fra gi li da des e
os de se qui lí bri os es tru tu ra is do mo de lo eco nô mi co
até en tão vi gen te, o que le vou o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so a pro mo ver e a con so li dar as re for -
mas do Esta do para dar sus ten ta ção aos seus pro je -
tos de de sen vol vi men to.

Sua Exce lên cia não con se guiu, Sr. Pre si den te,
fa zer to das, nem com ple tar al gu mas que ini ci ou, mas
não foi por cul pa dele. Ti ve mos al gu mas po si ções de
opo si ção, sis te má ti cas, que nos cri a ram di fi cul da des.

Os be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos de que des -
fru ta mos hoje, Sr. Pre si den te, fo ram con quis ta dos pa u -
la ti na men te, se guin do me ti cu lo so pla ne ja men to do
atu al Go ver no, e so men te se vi a bi li za ram pela acu i da -
de e pela per se ve ran ça da equi pe de Fer nan do Hen ri -
que, que sou be fa zer um di ag nós ti co acer ta do da si tu -
a ção bra si le i ra e se man te ve fir me na sua po lí ti ca eco -
nô mi ca, sem ce der a pres sões de ca rá ter po pu lis ta.

A ver da de, Srªs e Srs. Se na do res, é que Fer -
nan do Hen ri que Car do so, ao as su mir a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, ti nha ple na cons ciên cia de nos sa si tu a -
ção no pa no ra ma mun di al. O mo de lo de subs ti tu i ção
de im por ta ções, que vi go rou por dé ca das no Bra sil,
não re u nia as con di ções ne ces sá ri as para cons ti tu ir a 
base de uma nova eta pa de de sen vol vi men to – pelo
me nos na que las cir cuns tân ci as.

Não se lhe po dem ne gar os mé ri tos do cres ci -
men to eco nô mi co e, prin ci pal men te, da in dus tri a li za -
ção no País du ran te boa par te do sé cu lo pas sa do.

Esse for ma to, po rém, não foi su fi ci en te para uni ver sa -
li zar os be ne fí ci os e ga ran tir a con ti nu i da de do
bem-es tar so ci al.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, mes -
mo an tes de as su mir o car go, es ta va cons ci en te de
que pre ci sa va apro fun dar a in ci pi en te re for ma do Esta -
do, cuja ca pa ci da de de in ves ti men to há mu i to se es go -
ta ra, e a mu dan ça de suas re la ções com a so ci e da de.

A aber tu ra eco nô mi ca e a que bra de mo no pó lio
im pu nham-se como con di ções es sen ci a is ao au men -
to da com pe ti ti vi da de, à am pli a ção da ofer ta e à de -
mo cra ti za ção do aces so a bens e ser vi ços.

Com o fim dos mo no pó li os es ta ta is, os in ves ti -
men tos em se to res de in fra-es tru tu ra e em tec no lo gia
avan ça da se de ram numa es ca la ja ma is so nha da até
en tão. Os re sul ta dos des sas me di das são bas tan te
co nhe ci dos: cres ci men to da pro du ção, in cre men to da 
ren da e mo der ni za ção so ci al e eco nô mi ca. 

Em sua Men sa gem ao Con gres so Na ci o nal
na aber tu ra da pre sen te ses são le gis la ti va, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so des ta cou, por
exem plo, o au men to real acu mu la do pelo sa lá rio mí ni -
mo des de 1994, as se ve ran do que seu va lor, atu al -
men te, ain da que mu i to aquém do pa ta mar de se ja do,
“é de lon ge o mais alto dos úl ti mos 40 anos”. Esse
tema, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já do mi -
na a pa u ta dos tra ba lhos das duas Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal.

“As re for mas fe i tas a par tir do real sus ten ta ram
a es ta bi li da de dos pre ços e, ao con trá rio de ou tros
pla nos eco nô mi cos, ga ran ti ram ga nhos du ra dou ros
aos tra ba lha do res e aos mais po bres”, en fa ti zou, à
épo ca, no do cu men to, o Pre si den te da Re pú bli ca.

A Men sa gem Pre si den ci al des ta ca va tam bém a
me lho ria das con di ções de vida das clas ses me nos
fa vo re ci das, es pe ci al men te o fato de que 12 mi lhões
de bra si le i ros ul tra pas sa ram a li nha de po bre za. Em
ter mos es ta tís ti cos, a pro por ção de po bres na po pu la -
ção bra si le i ra, que era de 43% em 1994, caiu para
32% no ano 2000. Não po de mos de i xar de cons ta tar
que é um nú me ro ele va do, mas já foi ma i or, já foi pior,
e isso se deve ao acú mu lo de anos e anos de má ad -
mi nis tra ção. 

É evi den te, Srªs e Srs. Se na do res, que essa re -
dis tri bu i ção de ren da e a de mo cra ti za ção do con su -
mo não se ri am pos sí ve is se o Bra sil não se ti ves se
pre pa ra do e acom pa nha do as ino va ções tec no ló gi -
cas e os ga nhos de pro du ti vi da de, que têm ca rac te ri -
za do o com por ta men to da eco no mia mun di al. Não é o 
que que ría mos – que ría mos mu i to mais -, mas já me -
lho rou tam bém. 
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As ba ses para esse mo de lo de de sen vol vi men to 
in clu em ain da fa to res como re or de na men to dos gas -
tos pú bli cos; a ar ti cu la ção de in ves ti men tos pú bli cos e 
pri va dos em in fra-es tru tu ra e áre as es tra té gi as; o sa -
ne a men to do sis te ma fi nan ce i ro; o apo io à re es tru tu -
ra ção do sis te ma pro du ti vo; a ca pa ci ta ção em ciên cia
e tec no lo gia, etc.

Do pon to de vis ta da ad mi nis tra ção pú bli ca, há
de se res sal tar: a re es tru tu ra ção das dí vi das dos
Esta dos – to dos lem bram que não é só dos Esta dos
iso la da men te, mas tam bém dos seus ban cos. Só do
Ban co do Esta do de São Pa u lo fo ram mais de R$20
bi lhões de uma só vez; o Esta do de São Pa u lo como
um todo, qua se R$50 bi lhões; a Pre fe i tu ra da que le
Esta do, R$12 bi lhões. Os Esta dos como um todo ti ve -
ram re ne go ci a das as suas dí vi das, bem como mi lha -
res de Pre fe i tu ras.

Hoje uma es pec ta do ra da TV Se na do per gun -
tou para onde foi o di nhe i ro das pri va ti za ções. Res -
pon di que boa par te foi para sa ne ar prin ci pal men te os 
ban cos dos Esta dos – R$90 bi lhões, mas ou tra par te
– mais de R$200 bi lhões – foi para as dí vi das dos
Esta dos, que não es tão ne nhu ma ma ra vi lha. Há mu i -
tos Esta dos re cla man do por es ta rem pa gan do até
25% da sua ar re ca da ção, mas al guns de les não fi ze -
ram o de ver de casa como de ve ri am.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas
pon de ra ções re fle tem a mi nha con vic ção pes so al, na
con di ção de Se na dor da Re pú bli ca aten to aos fa tos e
às es tra té gi as de con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca,
acres ci do da hon ro sa ex pe riên cia de ter par ti ci pa do
do Go ver no de Sua Exce lên cia, o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que, como Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal,
mas re fle tem tam bém uma pre o cu pa ção de Se na dor
da Re pú bli ca e de ci da dão bra si le i ro di an te do mo -
men to que vi ve mos, es pe ci al men te ago ra quan do a
vi zi nha Argen ti na, nos so prin ci pal par ce i ro co mer ci al, 
vive uma das mais gra ves cri ses de toda a sua his tó -
ria; ou quan do pa í ses vi zi nhos tam bém, mais ao nor -
te, como a Co lôm bia e a Ve ne zu e la, pas sam por si tu -
a ções de ris co no que res pe i ta à es ta bi li da de po lí ti ca
e ins ti tu ci o nal.

Em cír cu los con cên tri cos de ma i or am pli tu de,
não po de mos es que cer que até mes mo os pa í ses de -
sen vol vi dos en fren tam pro ble mas tí pi cos de uma co -
mu ni da de glo ba li za da, às vol tas com o ter ro ris mo in -
ter na ci o nal, o nar co trá fi co, a si tu a ção de re fu gi a dos,
a vo la ti bi li da de dos ca pi ta is, a vi o lên cia e o de sem -
pre go. 

Essa con jun tu ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, exi ge uma cons tan te ade qua ção de me di -
das in ter nas de Go ver no com a si tu a ção in ter na ci o -

nal. Hoje, mais do que em qual quer épo ca da His tó ria, 
as na ções es tão fa da das a se in te grar am pli an do
suas re la ções co mer ci a is, po lí ti cas e cul tu ra is, e a sa -
be do ria dos go ver nan tes con sis te em fazê-lo, pre ser -
van do sua so be ra nia e de fen den do os in te res ses do
seu povo.

Pode-se di zer que a glo ba li za ção e o ex tra or di -
ná rio avan ço tec no ló gi co re ser vam à hu ma ni da de
mu i tos be ne fí ci os, mas so men te se be ne fi ci a rão os
po vos que es ti ve rem pre pa ra dos para as trans for ma -
ções que já ocor rem em rit mo ver ti gi no so.

O Bra sil, nes te mo men to, não pre ci sa ape nas
equa ci o nar seus pro ble mas in ter nos, mas tam bém en -
con trar so lu ções cri a ti vas para se in se rir na co mu ni da -
de glo ba li za da e nas fron te i ras de avan ça da tec no lo gia.

Nes se con tex to, es pe ra-se que o novo Go ver no
es te ja em pe nha do em man ter as três con di ções bá si -
cas para que o Bra sil con ti nue no ca mi nho cor re to
rumo ao des ti no gran di o so que nos aguar da: a es ta bi -
li da de mo ne tá ria den tro das me tas de in fla ção já pac -
tu a das, o ajus te fis cal e o câm bio flu tu an te.

Entre as cor re ções de rumo, de ve rá pro mo ver
uma gra du al subs ti tu i ção de im por ta ções, es pe ci al -
men te no que con cer ne aos pro du tos que não agre -
gam tec no lo gia, e uma cu i da do sa que da nas ta xas de 
ju ros que ve nha con tem plar o nos so sis te ma pro du ti -
vo. Pa ra le la men te, es tan do já as sen ta das as ba ses
ne ces sá ri as, de ve rá es ti mu lar o cres ci men to eco nô -
mi co e um co mér cio ex te ri or mais agres si vo.

Nes se sen ti do, soa con for ta vel men te pro mis so ra
a in ten ção ver ba li za da pelo Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va
“de fa zer de cada Emba i xa dor um mas ca te”, como fa -
zem os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, a Ingla -
ter ra e a Fran ça, a ser vi ço do for ta le ci men to da po si ção
do Bra sil no ran king do co mér cio in ter na ci o nal.

O País do mou uma in fla ção que, no pas sa do re -
cen te, che gou a 80% ao mês. Ago ra, afir ma da a es ta -
bi li da de, cons tru í da uma rede de pro te ção so ci al, te -
mos de dar ên fa se ao de sen vol vi men to, ao cres ci -
men to da eco no mia e ao cres ci men to do em pre go.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, esse sur -
to de de sen vol vi men to a ser per se gui do só terá sen ti -
do se acom pa nha do da jus ti ça so ci al, para que to dos
pos sam ter igual da de de di re i tos e usu fru ir os be ne fí -
ci os pro por ci o na dos pelo cres ci men to eco nô mi co.

A jus ti ça so ci al deve tra du zir-se na in can sá vel
bus ca e re du ção das de si gual da des. Essa bus ca,
mais do que um com pro mis so do novo go ver no, deve
ser en ca ra da como um ob je ti vo da so ci e da de bra si le i -
ra como um todo.
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A face mais cru el da de si gual da de é re fle ti da no
qua dro de vi o lên cia e medo ge ne ra li za dos, que não
pode es ca par à per cep ção dos go ver nan tes.

É de se já vel que o novo go ver no con fi ra, de fato,
pri o ri da de real à ques tão da se gu ran ça pú bli ca; seja
cri an do um Mi nis té rio es pe cí fi co, seja con fe rin do à
Po lí cia Fe de ral tam bém as fun ções de po lí cia os ten si -
va e re pres si va para cer tas áre as, seja fa zen do uma
ar ti cu la ção dos ser vi ços de se gu ran ça em to das as
es fe ras, a exem plo do que ocor re com os ser vi ços de
sa ú de.

O Bra sil deu um pas so gi gan tes co e uma li ção de 
de mo cra cia ao mun do es co lhen do, num cli ma de paz e 
nor ma li da de ins ti tu ci o nal, um Pre si den te de es quer da, 
como cos tu ma mos clas si fi car, que se com pro me te
com alma, co ra ção e men te com o for ta le ci men to da
de mo cra cia, base de sus ten ta ção e pi lar so bre o qual
se as sen tam to das as pers pec ti vas de fu tu ro.

Nos úl ti mos anos, a so ci e da de bra si le i ra não
pou pou es for ços para lan çar as ba ses para a in ser -
ção da nos sa eco no mia na co mu ni da de in ter na ci o -
nal, com a es ta bi li da de eco nô mi ca, a re or ga ni za ção
do Esta do e o in cre men to da pro du ti vi da de. Está aí a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que, como dis se ain da
on tem nes ta tri bu na, está sen do co pi a da por de ze nas
de pa í ses, como Índia, Argen ti na, Hon du ras e Pa ra guai.

Con fi a mos que o Pre si den te ele i to te nha um pa -
pel de fi ni ti vo na am pli a ção des sas con quis tas, dan do a 
essa ex tra or di ná ria Na ção a opor tu ni da de de al can çar
um pa ta mar mais ele va do de com pe ti ti vi da de, de mo -
der ni za ção e de de sen vol vi men to com jus ti ça so ci al.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer com re -
la ção a esse tema.

Ao en cer rar, que ro me re go zi jar com o PMDB,
que hoje ga nhou mais um mem bro e pas sa a ter 20
Se na do res nes ta Casa, por tan to, uma Ban ca da ma -
jo ri tá ria. Com toda a cer te za ou tros vi rão for ta le cer as
nos sas hos tes. Com isso tam bém te re mos tran qüi li -
da de de su ces são nes ta Casa. E, se Deus qui ser,
tam bém es ta re mos to dos uni dos ao Pre si den te ele i to
por essa es ma ga do ra ma i o ria, lu tan do para que o
País seja cada vez me lhor.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Os

Srs. Se na do res Ro me ro Jucá e Ma u ro Mi ran da en vi a -
ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma
do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o enor me cres -
ci men to dos pro ble mas so ci a is em nos so País nos

con vi da a re a li zar uma pro fun da re fle xão so bre a ne -
ces si da de de no vos mé to dos de ação para en fren tar
es ses gran des de sa fi os, prin ci pal men te em re la ção à
ju ven tu de, aos jo vens das ca ma das de ren da mais
ba i xa, que pro cu ram me lho rar sua ca pa ci ta ção, seu
ní vel edu ca ci o nal e sua qua li fi ca ção pro fis si o nal e en -
con tram gran de di fi cul da de para rom per o cír cu lo vi ci -
o so da po bre za.

Exis tem, hoje, apro xi ma da men te dois mi lhões
de jo vens em si tu a ção de ele va do ris co, em de cor rên -
cia da po bre za, do as sé dio das dro gas, da cri mi na li -
da de e da vi o lên cia.

Isso se re fe re ape nas aos jo vens re si den tes nas
re giões me tro po li ta nas do País, pois o nú me ro de jo -
vens em si tu a ção se me lhan te em todo o Bra sil ul tra -
pas sa em mu i to essa ci fra de dois mi lhões de jo vens
em si tu a ção de gra ve ris co, e de com pro me ti men to do 
seu fu tu ro e do de suas fa mí li as.

Pre ci sa mos fa zer algo, com ur gên cia, para sal -
var o fu tu ro de nos sa ju ven tu de.

Não po de mos ado tar a ati tu de ne ga ti vis ta e pre -
con ce i tu o sa de ati rar pe dras e jo gar a res pon sa bi li da -
de ex clu si va no Go ver no Fe de ral, pois nos sos ma les
so ci a is de cor rem de si tu a ções de in jus ti ça de pelo
me nos qua tro sé cu los de de si gual da des so ci a is.

Mu i ta co i sa tem sido fe i ta por pes so as, gru pos
de pes so as, en ti da des re li gi o sas, or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e em pre sas par ti cu la res, pois
tem au men ta do a cons ciên cia da res pon sa bi li da de
so ci al nos úl ti mos anos no Bra sil.

Cer ta men te, tudo que tem sido fe i to ain da é pou -
co, con si de ran do a enor mi da de dos pro ble mas que
hoje en fren ta mos em mu i tos cam pos da so ci e da de.

Por isso mes mo, que ro, nes te mo men to, pres tar
uma ho me na gem es pe ci al a uma ins ti tu i ção não-go -
ver na men tal, cri a da há 40 anos, com im por tan tes
ser vi ços pres ta dos à co mu ni da de, em be ne fí cio da
edu ca ção e do de sen vol vi men to de nos sos jo vens, fa -
ci li tan do o pri me i ro em pre go, en ca mi nhan do o jo vem
para in gres sar numa pro fis são, para uma ma i or qua li -
fi ca ção, au men tan do a ofer ta de pro fis si o na is pre pa -
ra dos e com pe ten tes para en fren tar um mer ca do de
tra ba lho cada vez mais exi gen te e mais se le ti vo.

De se jo pres tar uma ho me na gem es pe ci al ao
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA,
en ti da de não-go ver na men tal sem fins lu cra ti vos, vol -
ta da para a ação so ci al e que con se gue tra ba lhar de
for ma co e ren te com os con ce i tos e ob je ti vos de so li -
da ri e da de hu ma na e de efi ciên cia em pre sa ri al, apro -
xi man do o jo vem da em pre sa e con tri bu in do para a
mo der ni da de e ra ci o na li da de de nos sas em pre sas.
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São mu i tas as ini ci a ti vas, as re a li za ções, os pro -
je tos e as con tri bu i ções do Cen tro de Inte gra ção
Empre sa-Esco la no cam po so ci al, ao lon go dos seus
40 anos de exis tên cia.

Gos ta ria de des ta car em es pe ci al um pro je to
me ri tó rio, do mais ele va do al can ce so ci al, por que se
des ti na prin ci pal men te a nos sos jo vens, que é o
voluntariado.

A ele va da dí vi da so ci al bra si le i ra so men te po de -
rá ser re sol vi da com a am pla par ti ci pa ção do Go ver no 
e da so ci e da de, em to dos os seus seg men tos, des ta -
can do-se o tra ba lho vo lun tá rio.

O IV Se mi ná rio so bre o ter ce i ro se tor, pro mo vi -
do pelo Cen tro de Inte gra ção Empre sa-Esco la e pelo
jor nal Ga ze ta Mer can tiL, re pre sen tou um im por tan te
pas so na so lu ção das ques tões so ci a is no Bra sil, dan -
do des ta que ao pa pel do tra ba lho vo lun tá rio para o
cum pri men to das mis sões na área de fi lan tro pia, da
so li da ri e da de hu ma na, da edu ca ção e do de sen vol vi -
men to dos re cur sos hu ma nos.

Não po de mos con ti nu ar com um Bra sil cons ti tu -
í do por ci da dãos de pri me i ra, se gun da, ter ce i ra e até
quin ta ca te go ri as, não po de mos to le rar a cha ga so ci -
al da dis cri mi na ção e da ex clu são so ci al, com mi lhões 
de ir mãos nos sos sem di re i to a bens e ser vi ços es -
sen ci a is ao exer cí cio da ci da da nia, da li ber da de e da
dig ni da de da pes soa hu ma na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dr. Adib
Ja te ne, emi nen te bra si le i ro, res pe i tá vel ho mem pú bli -
co e ex-Mi nis tro da Sa ú de, apre sen tou, no Cen tro de
Inte gra ção Empre sa-Esco la, im por tan te tra ba lho so -
bre a con tri bu i ção do ter ce i ro se tor para o de sen vol vi -
men to sus ten ta do do Bra sil, em que afir mou:

Esta mos vi ven do uma épo ca da hu ma -
ni da de em que a glo ba li za ção, a in ter na ci o -
na li za ção, a efi ciên cia para ge rar pro du ti vi -
da de, com pe ti ti vi da de etc. amor te ceu mu i tos 
sen ti men tos e co lo cou o in te res se aci ma
dos prin cí pi os. Hon ra, dig ni da de, fa mí lia,
gra ti dão, ami za de, le al da de são prin cí pi os
uni ver sa is que re pre sen tam uma éti ca de
con ví vio so ci al. Ou re cu pe ra mos es ses prin -
cí pi os e con tri bu í mos para cri ar uma so ci e -
da de mais so li dá ria, mais fra ter na, ou va -
mos con ti nu ar con vi ven do com o ní vel de
de si gual da de que gera a de ca dên cia so ci al.
De ca dên cia so ci al não é mo rar na fa ve la; de -
ca dên cia so ci al é a per da dos prin cí pi os, é
aqui lo que faz um in di ví duo, nos si na is lu mi -
no sos por aí, em pu nhar um re vól ver e ati rar.
Por que a vida hu ma na de i xou de ter va lor.

Tudo isso nos con vi da a re fle tir so bre o fu tu ro do
nos so Bra sil, so bre o fu tu ro da nos sa ju ven tu de, so -
bre a res pon sa bi li da de so ci al de to dos, prin ci pal men -
te dos que se en con tram nos pos tos mais al tos da pi -
râ mi de so ci al e nos es tra tos mais ele va dos de ren da e 
pro pri e da de.

Não po de mos jo gar a res pon sa bi li da de des ses
pro ble mas gi gan tes cos, he ran ça de um pas sa do dis -
tan te, ex clu si va men te no Go ver no Fe de ral, pois é mu -
i to fá cil afir mar que o pro ble ma são os ou tros e que os 
go ver nan tes são os res pon sá ve is por to dos os ma les
da so ci e da de.

O Bra sil so men te se tor na rá o ver da de i ro país
do fu tu ro quan do to dos nós – Go ver no, so ci e da de ci -
vil, em pre sá ri os e en ti da des não-go ver na men ta is –
nos unir mos em be ne fí cio dos ob je ti vos ma i o res de
to dos os bra si le i ros, pen san do no fu tu ro da Pá tria e
no fu tu ro dos nos sos fi lhos, para cons tru ir mos uma
so ci e da de mais jus ta, mais fra ter na e mais igua li tá ria.

Qu an do a Orga ni za ção das Na ções Uni das ele -
geu o ano de 2001 como o Ano Inter na ci o nal do Vo -
lun ta ri a do, cer ta men te ti nha em vis ta uma ação de
lon go pra zo, em que os pa í ses re fle tis sem so bre os
gra ves pro ble mas das de si gual da des so ci a is e va lo ri -
zas sem o tra ba lho vo lun tá rio como uma im por tan te
fer ra men ta para com ba ter a ex clu são so ci al.

O Bra sil, como um país po pu lo so e com um
gran de con tin gen te de jo vens, com gran de in te res se
em me lho rar de vida, em ad qui rir ma i o res co nhe ci -
men tos, em ele var o ní vel edu ca ci o nal, ga nhar ma i or
ca pa ci ta ção téc ni ca e pro fis si o nal, cer ta men te tem
to das as con di ções ne ces sá ri as para apro ve i tar esse
enor me po ten ci al de sua ju ven tu de, para trans for mar
o País numa gran de na ção.

Bas ta ria uma pe que na dose da qui lo que so mos
ca pa zes de re a li zar no cam po fu te bo lís ti co, em que
“to dos jun tos, so mos um só co ra ção”, como afir ma 
essa es pé cie de hino do fu te bol bra si le i ro.

O tra ba lho vo lun tá rio é ca paz de pro mo ver e di -
na mi zar a so li da ri e da de que exis te, mu i tas ve zes la -
ten te, ou es con di da no co ra ção dos jo vens e de to dos
os bra si le i ros, pro mo ven do a ci da da nia e a me lho ria
das con di ções de vida de toda a co mu ni da de.

Gos ta ria de tra zer à re fle xão de to dos as pa la vras
ju di ci o sas e opor tu nas da Pre si den te do Con se lho da
Co mu ni da de So li dá ria, an tro pó lo ga Ruth Car do so:

(...) é pre ci so lem brar que o vo lun tá rio
não leva aju da ex clu si va men te à co mu ni da -
de. Ga nham o pró prio vo lun tá rio, em for ma
de com pen sa ção pes so al, e o Esta do, que
pre ci sa de to das as par ce ri as pos sí ve is para 
for ta le cer sua ação so ci al. Isto sig ni fi ca que
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to dos – so ci e da de, go ver nos, se tor pri va do
e, vale lem brar, a mí dia – têm a res pon sa bi -
li da de de aju dar na cri a ção de opor tu ni da -
des para que o ci da dão seja vo lun tá rio.
Cada ne ces si da de so ci al deve ser uma
opor tu ni da de de ação vo lun tá ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo,
nes te mo men to, pa ra be ni zar a Pre si dên cia, os mem -
bros do Con se lho de Admi nis tra ção, a Di re to ria Exe -
cu ti va e o cor po de ser vi do res e co la bo ra do res do
Cen tro de Inte gra ção Empre sa-Esco la, pelo mag ní fi -
co tra ba lho que já re a li za ram, que es tão re a li zan do e,
cer ta men te, con ti nu a rão a re a li zar em be ne fí cio do
de sen vol vi men to sus ten ta do do nos so Bra sil.

São ini ci a ti vas como essa, em que se to res mais
de sen vol vi dos da so ci e da de são ca pa zes de cum prir
suas res pon sa bi li da des so ci a is, con tri bu in do para a
re du ção das nos sas de si gual da des, que nos fa zem
acre di tar fir me men te no Bra sil como país do fu tu ro,
por ser do ta do de um povo ge ne ro so, so li dá rio e que
ne ces si ta ape nas de um pou co de apo io para re a li zar
gran des obras.

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como de fen sor in -
tran si gen te do mu ni ci pa lis mo, em de ze nas de opor tu -
ni da des já ma ni fes tei nes ta Tri bu na a im por tân cia do
tra ba lho re a li za do pe los pre fe i tos em de fe sa das lo ca -
li da des que ad mi nis tram. Afi nal de con tas, são eles os 
le gí ti mos re pre sen tan tes dos ver da de i ros an se i os da
po pu la ção e por isso me re cem de nós, par la men ta -
res, o mais pro fun do res pe i to e par ce ria na ob ten ção
de re cur sos que pro pi ci em o de sen vol vi men to de
seus mu ni cí pi os.

No que diz res pe i to ao meu Esta do de Go iás,
cabe aqui res sal tar um as pec to de gran de re le vân cia
para os ad mi nis tra do res mu ni ci pa is: a união da Ban -
ca da go i a na no Con gres so Na ci o nal, in de pen den te
de ques tões par ti dá ri as, para a apro va ção de emen -
das or ça men tá ri as que irão pos si bi li tar in ves ti men tos
em de ze nas de mu ni cí pi os no ano que vem.

O tra ba lho con jun to de De pu ta dos e Se na do res
as se gu rou a in clu são de re cur sos da or dem de R$
990 mi lhões para in ves ti men tos em gran des obras no
Esta do, en tre as qua is po de mos des ta car a Esta ção
de Tra ta men to de Esgo to de Go iâ nia e o Me trô de Su -
per fí cie, tam bém na Ca pi tal, além da con ser va ção e
du pli ca ção das ro do vi as fe de ra is que cor tam o ter ri tó -
rio go i a no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, lá se foi o
tem po em que di ver gên ci as po lí ti cas in vi a bi li za vam a
tra mi ta ção de emen das or ça men tá ri as ou mes mo em -
per ra vam li be ra ção de re cur sos. Qual par la men tar, em
sã cons ciên cia, po de ria po si ci o nar-se con tra in ves ti -

men tos de R$ 50 mi lhões em ma nu ten ção e am pli a ção 
de hos pi ta is e cen tros de re a bi li ta ção e re a dap ta ção
de pes so as por ta do res de de fi ciên cia fí si ca?

E se a ma i or par te dos re cur sos foi des ti na da
para gran des obras, lo ca li za das nos mu ni cí pi os de
con tin gen te po pu la ci o nal su pe ri or a 200 mil ha bi tan -
tes, a emen da in di vi du al ao Orça men to/2003 per mi -
tiu-me aten der ple i tos não me nos im por tan tes de ou -
tras 20 ci da des go i a nas. Dis tri bu í dos de for ma equi li -
bra da, os re cur sos vão pro por ci o nar a cons tru ção de
ca sas po pu la res, pos tos de sa ú de, cen tros co mu ni tá -
ri os e re a li za ção de ou tras de ze nas de obras de in -
fra-es tru tu ra ur ba na.

Os meus com pa nhe i ros de Ban ca da nes ta
Casa, Se na do res Iris Re zen de e Ma gui to Vi le la, tam -
bém re a li za ram o mes mo pro ce di men to com mais 40
mu ni cí pi os. Tra ta-se, a meu ver, de uma jus ta e trans -
pa ren te di vi são de ver bas para que um nú me ro ma i or
de ci da dãos, de to das as re giões do Esta do de Go iás, 
pos sa re ce ber ben fe i to ri as que re pre sen tam qua li da -
de de vida. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
não po de ria de i xar de re gis trar em ple ná rio este im -
por tan te si nal de ma tu ri da de po lí ti ca ex pe ri men ta do
em meu Esta do. Go ver nis tas e opo si ci o nis tas pu de -
ram aten der suas ba ses po lí ti cas e ao mes mo tem po
uni ram-se em tor no dos pro je tos de ma i or di men são
para os go i a nos.

Assim é que se faz po lí ti ca. Assim é que se di na -
mi za uma atu a ção par la men tar. Assim é que se faz,
na prá ti ca, a de mo cra cia que tan to de fen de mos para
o dia-a-dia de nos sas vi das.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 560, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 560, de 2002, (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são do
seu Pa re cer nº 1.039, de 2002, Re la tor: Se na dor Bel -
lo Par ga, com vo tos con trá ri os da Se na do ra He lo í sa
He le na e, em se pa ra do, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
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no), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o
quar to tri mes tre de 2002.

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

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 14, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com 
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni da -
des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na
sua ba lan ça com o ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ri car do San tos.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002

Pri me 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 2, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do
San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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 Osmar Dias.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 156, de 2002 (nº 1.229/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Tu cu ma -
en se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Tu cu mã, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 743, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 187, de 2002 (nº 1.272/2001, 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 Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia –
Amno hi a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Hi dro lân dia, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 744, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Re gi nal do
Du ar te.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 197, de 2002 (nº 1.230/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e TV La fa i e te Edu ca ti -
va e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 915, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 200, de 2002 (nº 1.275/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cha pa dão
do Céu, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 745, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 201, de 2002 (nº 1.278/2001, 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 Cul tu ra, La zer e Entre -
te ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Nu po ran ga, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 916, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 202, de 2002 (nº 1.279/2001, na
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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
Nove de Ju lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ra do Pi a uí, Esta do do
Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 794, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Be ní -
cio Sam pa io.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 203, de 2002 (nº 1.282/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Lu cré cia – ADECOL a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Lu cré cia, Esta do do Rio 
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 795, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 204, de 2002 (nº 1.286/2001, 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 Ra di o di fu são Bel ve de -
re da Ci da de de Ita ú na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita ú na, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 746, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Arlin do Arlin do
Por to.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 207, de 2002 (nº 1.288/2001, 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 Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci -
da de da Paz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Po lo ni, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 918, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

– 13 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 208, de 2002 (nº 1.292/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Cur ra is No vos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cur ra is No vos, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 919, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Adir
Gen til.

– 14 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 214, de 2002 (nº 1.204/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ca cim ba de Den tro 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 cim ba de Den tro,
Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 920, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Adir
Gen til.

– 15 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 217, de 2002 (nº 1.217/2001, 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 No tí ci as e Ra di o di fu são 
de Altos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Altos, Esta do do Pi a uí, tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 799, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Be ní -
cio Sam pa io.
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– 16 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 218, de 2002 (nº 1.221/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que au to ri za a Asso ci a ção de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ri a cho do Ca doz – ARC
Ri a cho do Ca doz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ras – PI, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 921, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio
Sam pa io.

– 17 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 219, de 2002 (nº 1.250/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção do Ba ir ro Se tor Ae ro por to de Cam pos
Be los 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 Be los, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 800, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Val mir
Ama ral.

– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 305, de 2002 (nº 1.442/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Cô ne go
João Par re i ras Vi la ça para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Car mo do Ca ju ru, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 965, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 19 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 404, de 2002 (nº 1.479/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Are ia Bran ca Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa -
u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.028, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

– 20 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 437, de 2002 (nº 1.255/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to
Afon so para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Co ro nel Fa bri -
ci a no, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.029, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 21 –

REQUERIMENTO Nº 519, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
519, de 2002, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan -
do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do
nº 90, de 1999, com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 54, 
de 2002, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 33 
mi nu tos.)

(OS. 19803/02)
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Ata da 128ª Sessão De li be ra ti va Ordi ná ria
em 14 de novembro de 2002

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

Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Amir Lando e Carlos Patrocínio

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Amir Lando – Antero Paes de
Barros – Antonio Carlos Júnior – Antônio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo
Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Chico
Sartori – Edison Lobão – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena 
– Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José
Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha
– Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Maguito Vilela – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna
– Osmar Dias – Ramez Tebet – Renan Calheiros –
Ricardo Santos – Roberto Saturnino – Romero Jucá – 
Sebastião Rocha – Tião Viana – Valmir Amaral –
Waldeck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 52 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 proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

REQUERIMENTO Nº 540, DE 2002

REQUERIMENTO Nº 009, DE 2002 – CRE

Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro à Vossa Excelência, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, Dr. Celso Lafer, as seguintes

informações a respeito de duas noticias veiculadas na 
imprensa nacional do dia 12 do corrente (Correio
Brasilense e Gazeta Mercantil, respectivamente),
dando conta sobre veto dos Estados Unidos da
América – EUA à venda de aviões Super Tucano,
produzidos pela Embraer à Força Aérea Colombiana,
e também à venda de frango brasileiro ao Canadá.
Indaga-se:

1. São verdadeiras essas notícias? Caso
afirmativo, qual dispositivo legal internacional
invocado para fundamentar esses vetos?

2. Que medidas estão sendo adotadas pelo
Governo brasileiro para salvaguardar os interesses
do País?

Sala das Co mis sões,12 de no vem bro de 2002. –
Se na dor João Alber to Sou za,  Pre si den te em exer cí -
cio  – Ro ber to Sa tur ni no  Au tor  – Ge ral do Melo  –
Gil ber to Mes tri nho  – José Sar ney  – José Agri pi no
– Ma u ro Mi ran da  – Tião Vi a na  – Luiz Ota vio  – Na -
bor Ju ni or  – Bel lo Par ga  – Artur Da Ta vo la  – Lu dio
Co e lho  –  Ge ral do Cân di do.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

OF. Nº 074 / 2002 – CRE

Brasília, 13 de novembro de 2002

Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência o Requerimento 

nº 009, de 2002 – CRE, de autoria do Senador
Roberto Saturnino, aprovado na reunião do dia 12 de
novembro, para as providências regimentais.

Atenciosamente, Senador JÉFFERSON PERES,
Presidente da Comissão

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, proposta de emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Suplicy.
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É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2002

Altera os arts. 71 e 75 da Constituição
Federal, estabelecendo prazo para o
julgamento, pelas Casas legislativas, das
contas anualmente prestadas pelos Chefes
do Poder Executivo, em nível federal,
estadual, distrital e municipal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Artigo único. Os arts. 71 e 75 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 71. ..................................................
..............................................................
§ 5º Se o julgamento das contas do

Presidente da República não se encerrar
dentro de um ano a contar do
encaminhamento do parecer de que trata o
inciso I, serão sobrestadas, até que se
ultime a votação, todas as demais
deliberações em tramitação no Congresso
Nacional, salvo as que tenham prazo
constitucional determinado.

......................................................(NR)
Art. 75. As normas estabelecidas nesta 

Seção aplicam-se, no que couber, ao
julgamento das contas de Governadores e
Prefeitos, bem assim à organização,
composição e fiscalização dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito Federal, e
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios.

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

Justificação

A proposição que estamos apresentando ao
Senado Federal tem por finalidade fixar prazo para o
julgamento das contas anuais de Prefeitos,
Governadores e Presidente da República pelas
Casas legislativas.

Cumpre observar que Constituição estabeleceu
marcos temporais para a remessa da prestação de
contas pelo Presidente da República e para a
elaboração do parecer prévio do Tribunal de Contas
da União, mas quedou silente quanto ao prazo para
julgamento das contas. Dessarte, é possível – e

acontece na prática – que a análise das prestações
anuais de contas se arraste por anos no Congresso
Nacional, qual fio de Penélope.

Para ilustrar a que nível chegou o retardo na
apreciação das referidas contas, ainda há, pendentes 
de julgamento, prestações encaminhadas pelo
ex-Presidente Collor de Mello. Tal fato, sobre reduzir
essa importante função parlamentar a mero
procedimento burocrático destituído de utilidade,
serve de argumento aos que criticam o Congresso
Nacional por sua morosidade na apreciação das
matérias que lhe são submetidas.

Em verdade, esse é um problema comum às
Casas legislativas nos três planos: federal, estadual e
municipal. A situação se revela mais grave quando
verificamos que, em alguns casos, o julgamento é
adrede protelado, com vistas a obstar a conseqüência 
advinda da rejeição das contas: a inelegibilidade do
Chefe do Executivo (art. 1º, I, g, da Lei Complementar
nº 64, de 1990). Não é demais salientar que, no caso
dos Municípios, o parecer do Tribunal de Contas só
deixa de prevalecer se a decisão da Câmara em
sentido contrário se der pelo quorum de dois terços
dos membros da Casa (art. 31, § 2º, da CF).

Não se pode diminuir a importância dessa
competência das Casas legislativas. A Constituição
encareceu de tal forma o princípio da prestação de
contas da Administração Pública, que previu como
conseqüência de sua inobservância a intervenção em 
Estados e Municípios (arts. 34, VII, d, e 35, II).

O julgamento das contas dos Chefes do
Executivo constitui a fase derradeira do ciclo
planejamento – execução – controle de resultados.
Permitir a ocorrência de um hiato significativo entre as 
etapas desse ciclo tem por consectário o seu total
desbaratamento.

É precisamente com esse objetivo de evitar que
a competência legislativa em tela se reduza a simples 
formalismo que apresentamos a presente proposta. E 
como mecanismo para inibir delongas no julgamento
das contas anuais prestadas pelos Chefes do Poder
Executivo, houvemos por bem sugerir o trancamento
de pauta, a exemplo do que a Emenda Constitucional
nº 32, de 2001, estabeleceu para as medidas
provisórias. Com disposição desse jaez, a inércia ou
relutância em proceder ao julgamento será reduzida,
sob pena de se inviabilizarem as demais atividades
legislativas.

Ante o ex pos to, ten do em vis ta a re le vân cia da
pres sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, so li -
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ci ta mos o apo io dos no bres co le gas para a sua
apro va ção.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2002. –
Se na dor  Mo re i ra Men des – Amir Lan do – Edi son
Lo bão – Car los Wil son – Fer nan do Ri be i ro – Bel lo
Par ga – Lind berg Cury – Jo nas Pi nhe i ro – Na bor
Ju ni or – Anto nio Car los Jú ni or – Luiz Pon tes – Pa u -
lo Sou to – Ge ral do Althoff – Fran ce li no Pe re i ra – Lu -
cio Alcân ta ra – Luiz Pas to re – Gil van Bor ges – Ge -
ral do Can di do – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su -
plicy – Tião Vi a na – Arlin do Por to – Ney Su as su na
– Ri car do San tos – Wal deck Orne las – Car los Pa -
tro cí nio – He lo í sa He le na – Ge ral do Melo – José
Alen car – Ma u ro Mi ran da – José Agri pi no.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nós, re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, re u ni -
dos em Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te para ins ti -
tu ir um Esta do de mo crá ti co, des ti na do a as se gu rar o
exer cí cio dos di re i tos so ci a is e in di vi du a is, a li ber da -
de, a se gu ran ça, o bem-es tar, o de sen vol vi men to, a
igual da de e a jus ti ça como va lo res su pre mos de uma
so ci e da de fra ter na, plu ra lis ta e sem pre con ce i tos,
fun da da na har mo nia so ci al e com pro me ti da, na or -
dem in ter na e in ter na ci o nal, com a so lu ção pa cí fi ca
das con tro vér si as, pro mul ga mos, sob a pro te ção de
Deus, a se guin te Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil.

TÍTULO 1
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma -
da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de mo crá ti -
co de di re i to e tem como fun da men tos:

I – a so be ra nia;
II – a ci da da nia;
III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini -

ci a ti va;
V – o plu ra lis mo po lí ti co.
Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo,

que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou
di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -
so Na ci o nal, será exer ci do com o au xi lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:

I – apre ci ar as con tas pres ta das anu al men te
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te pa re cer pré -

vio, que de ve rá ser ela bo ra do em ses sen ta dias a
con tar de seu re ce bi men to;

II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e de -
ma is res pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo res pú -
bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as
fun da ções e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo
po der pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que de -
rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re gu la ri da de
de que re sul te pre ju í zo ao erá rio pú bli co;

III – apre ci ar, para fins de re gis tro, a le ga li da de
dos atos de ad mis são de pes so al, a qual quer ti tu lo, na 
ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da -
ções ins ti tu í das e man ti das pelo po der pú bli co, ex ce -
tu a das as no me a ções para car go de pro vi men to em
co mis são, bem como a das con ces sões de apo sen ta -
do ri as, re for mas e pen sões, res sal va das as me lho ri -
as pos te ri o res que não al te rem o fun da men to le gal do 
ato con ces só rio;

IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, de co mis são téc -
ni ca ou de in qué ri to, ins pe ções e au di to ri as de na tu re -
za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e
pa tri mo ni al, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos Po de -
res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is en ti -
da des re fe ri das no in ci so II;

V – fis ca li zar as con tas na ci o na is das em pre sas
su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par ti ci -
pe, de for ma di re ta ou in di re ta, nos ter mos do tra ta do
cons ti tu ti vo;

VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos 
re pas sa dos pela União, me di an te con vê nio, acor do,
ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do,
ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;

VII – pres tar as in for ma ções so li ci ta das pelo
Con gres so Na ci o nal, por qual quer de suas Ca sas, ou
por qual quer das res pec ti vas co mis sões, so bre a fis ca -
li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal
e pa tri mo ni al e so bre re sul ta dos de au di to ri as e ins pe -
ções re a li za das;

VIII – apli car aos res pon sá ve is, em caso de ile -
ga li da de de des pe sa ou ir re gu la ri da de de con tas, as
san ções pre vis tas em lei, que es ta be le ce rá, en tre ou -
tras co mi na ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa -
do ao erá rio;

IX – as si nar pra zo para que o ór gão ou en ti da de
ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to cum pri -
men to da lei, se ve ri fi ca da ile ga li da de;

X – sus tar, se não aten di do, a exe cu ção do ato
im pug na do, co mu ni can do a de ci são à Câ ma ra dos
De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral;
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XI – re pre sen tar ao Po der com pe ten te so bre ir -
re gu la ri da des ou abu sos apu ra dos.

§ 1º No caso de con tra to, o ato de sus ta ção será
ado ta do di re ta men te pelo Con gres so Na ci o nal, que
so li ci ta rá, de ime di a to, ao Po der Exe cu ti vo as me di -
das ca bí ve is.

§ 2º Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, não efe ti var as me di -
das pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci di -
rá a res pe i to.

§ 3º As de ci sões do Tri bu nal de que re sul te im -
pu ta ção de dé bi to ou mul ta te rão efi cá cia de tí tu lo
exe cu ti vo.

§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi -
da des.

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (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 Edu ar do Su plicy.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2002

Dá o nome de Pa lá cio Tu i u iú ao pré -
dio do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de
Mato Gros so do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Pas sa a de no mi nar-se Pa lá cio Tu i u iú o

pré dio do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Mato Gros so
do Sul.

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

Jus ti fi ca ção

Só li das ra zões para a apre sen ta ção do pre sen -
te pro je to de lei fo ram en ca mi nha das ao Con gres so

Na ci o nal pelo pró prio Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de
Mato Gros so do Sul, por in ter mé dio de seu pre si den -
te, o De sem bar ga dor Ru bens Ber gon zi Bos say.

Con so an te suas pon de ra ções, o Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral vem cons tru in do, ao lon go de seus 23
anos de exis tên cia, uma tra je tó ria ins ti tu ci o nal pa u ta -
da pela efi cá cia e pela trans pa rên cia, vol ta da à ca u sa
da le gi ti ma ção “da von ta de ele i to ral e de mo crá ti ca da
po pu la ção sul-mato-gros sen se”.

O ali cer ce da im por tan te meta é a con vic ção de
que, ao avan ço de mo crá ti co, cor res pon de o aper fe i -
ço a men to do pro ces so ele i to ral.

Em res pos ta a de man das con jun tu ra is, aque la
Cor te vem em pre en den do uma am pla re es tru tu ra -
ção, no in tu i to de pro mo ver a ins ta la ção do apa ra to
tec no ló gi co exi gi do pelo atu al pro ces so ele i to ral.

Nes sa me di da, fo ram edi fi ca das no vas ins ta la -
ções cor res pon den tes às suas ati vi da des e à am pli a -
ção do qua dro fun ci o nal. Para esse novo pré dio, o Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral su ge re a de sig na ção de Pa -
lá cio Tu i u iú, em per ti nen te e opor tu na alu são à ave
sím bo lo de Mato Gros so do Sul, pro pos ta en dos sa da
pelo Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio do pre sen te
pro je to de lei.

A re pre sen ta ti vi da de do tu i u iú (tam bém co nhe -
ci do como ja bu ru) ma te ri a li za mais um elo en tre o Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral, a po pu la ção do Mato Gros so 
do Sul e o pe cu li ar ecos sis te ma que ca rac te ri za a re -
gião do Pan ta nal.

Nes se sen ti do, ten do em vis ta o seu ele va do
pro pó si to, en ca re ce mos o aco lhi men to do pre sen te
pro je to de lei pe los ilus tres pa res.

Sala das Ses sões,  13 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ra mez Te bet.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 251, DE 2002

Dis põe so bre in cen ti vos fis ca is para 
pro je tos am bi en ta is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As pes so as fí si cas e ju rí di cas po de rão

de du zir do Impos to de Ren da de vi do, res pec ti va men -
te, até oi ten ta por cen to e até qua ren ta por cen to dos
va lo res efe ti va men te do a dos a en ti da des sem fins lu -
cra ti vos, para apli ca ção em pro je tos des ti na dos a pro -
mo ver o uso sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is e a
pre ser va ção do meio am bi en te.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se às do a ções men ci -
o na das nes te ar ti go os li mi tes de que tra tam o art. 5º,
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o art. 6º, in ci so II, e o art. 22, da Lei nº 9.532, de 10 de
de zem bro de 1997.

Art. 2º Os pro je tos re fe ri dos nes ta lei, acom pa -
nha dos de pla ni lhas de cus tos, se rão sub me ti dos ao
Mi nis té rio res pon sá vel pela po lí ti ca na ci o nal de meio
am bi en te e, para se rem apro va dos, de ve rão en qua -
drar-se nas di re tri zes, pri o ri da des e nor mas do Fun do 
Na ci o nal do Meio Ambi en te, es ta be le ci do por meio da 
Lei nº 7.797, de 10 de ju nho de 1989.

§ 1º É ve da do o em pre go da par ce la in cen ti va da 
das do a ções para re mu ne rar, a qual quer tí tu lo, mem -
bro de ór gão di ri gen te das en ti da des exe cu to ras dos
re fe ri dos pro je tos.

§ 2º O con tro le da exe cu ção e a ava li a ção fi nal
dos pro je tos de que tra ta a pre sen te lei se rão de res -
pon sa bi li da de do ór gão a que se re fe re o ca put des te
ar ti go ou de quem dele re ce ber essa atri bu i ção.

Art. 3º A não-exe cu ção, to tal ou par ci al, do pro -
je to, nos pra zos es ti pu la dos em seu cro no gra ma,
obri ga rá a en ti da de be ne fi ci a da à de vo lu ção do va lor
do im pos to que de i xou de ser ar re ca da do, em ter mos
pro por ci o na is à par ce la não cum pri da do pro je to,
acres ci do de ju ros e de ma is en car gos pre vis tos na le -
gis la ção do im pos to de ren da.

Art. 4º Sem pre ju í zo das san ções de na tu re za
ad mi nis tra ti va ou fis cal, in cor re em cri me aque le que,
re ce ben do re cur sos dos in cen ti vos fis ca is de que tra -
ta esta lei, de i xar de exe cu tar, sem jus ta ca u sa, os
pro je tos be ne fi ci a dos por es ses in cen ti vos, ou si mu -
lar sua exe cu ção, in clu si ve com adul te ra ção de va lo -
res ou com uso de do cu men ta ção ini dô nea.

Pa rá gra fo úni co. O cri me pre vis to no ca put des -
te ar ti go é pu ní vel com pena de re clu são de dois a
seis me ses e mul ta de cin qüen ta por cen to so bre o
va lor dos be ne fí ci os fis ca is re ce bi dos.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Em todo o mun do, a cri se fi nan ce i ra do es ta do
tem li mi ta do se ve ra men te sua ca pa ci da de de aten der 
a de man das so ci a is cada vez ma i o res e mais com ple -
xas, com o con se qüen te com pro me ti men to na pres ta -
ção de ser vi ços pú bli cos, em ter mos quan ti ta ti vos e
qua li ta ti vos. Nes sas cir cuns tân ci as, cres ce a per cep -
ção quan to ao im por tan te pa pel com ple men tar que
pode ser de sem pe nha do pela so ci e da de ci vil or ga ni -
za da no aten di men to des sas de man das. Sur ge, as -
sim, um novo qua dro, ca rac te ri za do por um cres ci -
men to no tá vel do cha ma do Ter ce i ro Se tor, com a pre -

sen ça de um nú me ro cada vez ma i or de en ti da des
não-go ver na men ta is.

A mul ti pli ca ção das ex pe riên ci as, tan to em nos -
so país quan to no ex te ri or, tem le va do ao aper fe i ço a -
men to das for mas de atu a ção des sas en ti da des e
pro por ci o na do um au men to de sua efi ciên cia, de tal
modo que tan to os go ver nos na ci o na is como os or ga -
nis mos in ter na ci o na is re co nhe cem que elas re pre -
sen tam, hoje, par ce i ros im pres cin dí ve is ao Po der Pú -
bli co.

A atu a ção das or ga ni za ções não-go ver na men -
ta is tem se dis se mi na do pe los mais di ver sos se to res
da vida so ci al, abran gen do áre as tais como sa ú de,
edu ca ção, as sis tên cia à in fân cia, de fe sa do con su mi -
dor, en tre ou tras. Mas é na área am bi en tal que essa
atu a ção tem se re ve la do es pe ci al men te fe cun da, face 
às evi den tes di fi cul da des do Esta do bra si le i ro em se
fa zer pre sen te, de modo efe ti vo, nos mais di ver sos
pon tos de um país com di men sões con ti nen ta is. Gra -
ças ao tra ba lho des sas en ti da des, tem se tor na do
pos sí vel im ple men tar, por todo o ter ri tó rio na ci o nal,
um vas to nú me ro de pro je tos vol ta dos para o uso sus -
ten tá vel dos re cur sos na tu ra is re no vá ve is e a pre ser -
va ção do meio am bi en te.

O al can ce des se tra ba lho tão fe cun do em ter -
mos só cio-am bi en ta is tem sido, to da via, se ve ra men te 
li mi ta do pela ca rên cia de re cur sos com que se de fron -
tam as en ti da des não-go ver na men ta is, que se vêem
obri ga das a dis pu tar as li mi ta das dis po ni bi li da des fi -
nan ce i ras do Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en tal
(FNMA), úni ca fon te sig ni fi ca ti va de apo io fi nan ce i ro
para pro je tos am bi en ta is, a fun do per di do, na es fe ra
pú bli ca fe de ral.

O Esta do bra si le i ro tem, tra di ci o nal men te, uti li -
za do os in cen ti vos de na tu re za fis cal para a im plan ta -
ção de ati vi da des que, por sua na tu re za, não são ca -
pa zes de atra ir o se tor pri va do. Um exem plo re cen te
des sa po lí ti ca é re pre sen ta do pela Lei nº 8.313, de 23
de de zem bro de 1991, que, ao ins ti tu ir o Pro gra ma
Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra (PRONAC), cri ou in cen ti -
vo a pro je tos cul tu ra is, me di an te a apli ca ção de par -
ce las do im pos to so bre a ren da, a tí tu lo de do a ções,
na im plan ta ção des ses pro je tos. Ou tros seg men tos
de cu nho so ci al têm sido igual men te con tem pla dos
pelo ins ti tu to dos in cen ti vos fis ca is.

Pelo pro je to de lei ora apre sen ta do, os be ne fí ci -
os fis ca is na es fe ra do im pos to de ren da, que con tem -
plam a área da cul tu ra, bem como ou tros se to res, são
es ten di dos, de for ma cu mu la ti va, a pro je tos am bi en -
ta is, nos li mi tes já pre vis tos na le gis la ção tri bu tá ria
em vi gor. Não se cri am, des sa for ma, des pe sas adi ci -
o na is e o pro je to de i xa de in cor rer em óbi ces cons ti tu -
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ci o na is e le ga is no cam po das fi nan ças pú bli cas. Ao
mes mo tem po, a pre sen te pro po si ção es ta be le ce me -
ca nis mos de acom pa nha men to e con tro le dos pro je -
tos, de modo a as se gu rar efi ciên cia na uti li za ção dos
in cen ti vos.

Te mos a con vic ção de que o pre sen te pro je to de 
lei re ves te-se de im por tân cia es tra té gi ca para a su pe -
ra ção dos gran des de sa fi os am bi en ta is com que nos
de fron ta mos em nos so país, ao es ta be le cer um im -
por tan te me ca nis mo de for ta le ci men to das or ga ni za -
ções não-go ver na men ta is vin cu la das ao se tor.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Wal deck Orne las.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.532, DE 10 E DEZEMBRO DE 1997

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

.................. ..................................................................
Art. 5º A de du ção do im pos to de ren da re la ti va

aos in cen ti vos fis ca is pre vis tos no art. 1º da Lei nº
6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei nº
8.313. de 23 de de zem bro de 1991, e no in ci so I do
art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, não po de rá ex ce der,
quan do con si de ra dos iso la da men te, a qua tro por
cen to do im pos to de ren da de vi do, ob ser va do o dis -
pos to no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995.

Art. 6º .................................................. ..............
................................................................ ...........
II – o art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de

1990, com a re da ção do art. 10 da Lei nº 8.242, de 12
de ou tu bro de 1991, o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, 
e o art. 1º da Lei 8.685, de 20 de ju lho de 1993, não
po de rá ex ce der a qua tro por cen to do im pos to de ren -
da de vi do.
....................................................................................

Art. 22. A soma das de du ções a que se re fe rem
os in ci sos I a III do art. 12 da Lei de nº 9.250, de 1995,
fica li mi ta da a seis por cen to do va lor do im pos to de vi -
do, não sen do apli cá ve is li mi tes es pe cí fi cos a qua is -
quer des sas de du ções.
..................................... ...............................................
....................................................................................

LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989

Cria o Fun do Na ci o nal de Meio
Ambi en te e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te Lei:

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Fun do Na ci o nal de Meio
Ambi en te, com o ob je ti vo de de sen vol ver os pro je tos
que vi sem ao uso ra ci o nal e sus ten tá vel de re cur sos
na tu ra is, in clu in do a ma nu ten ção, me lho ria ou re cu -
pe ra ção da qua li da de am bi en tal no sen ti do de ele var
a qua li da de de vida da po pu la ção bra si le i ra.

Art. 2º Cons ti tu i rão re cur sos do Fun do Na ci o nal
de Meio Ambi en te de que tra ta o art. 1º des ta Lei:

I – do ta ções or ça men tá ri as da União;
II – re cur sos re sul tan tes de do a ções, con tri bu i -

ções em di nhe i ro, va lo res, bens mó ve is e imó ve is,
que ve nha a re ce ber de pes so as fí si cas e ju rí di cas; 

III – ren di men tos de qual quer na tu re za, que ve -
nha a au fe rir como re mu ne ra ção de cor ren te de apli -
ca ções do seu pa tri mô nio;

IV – ou tros, des ti na dos por lei.
Pa rá gra fo úni co. As pes so as fí si cas e ju rí di cas

que fi ze rem do a ções ao Fun do Na ci o nal de Meio
Ambi en te go za rão dos be ne fí ci os da Lei nº 7.505, de
2 de ju lho de 1986, con for me se dis pu ser em re gu la -
men to.

Art. 3º Os re cur sos do Fun do Na ci o nal de Meio
Ambi en te de ve rão ser apli ca dos atra vés de ór gãos
pú bli cos dos ní ve is fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal ou
de en ti da des pri va das cu jos ob je ti vos es te jam em
con so nân cia com os ob je ti vos do Fun do Na ci o nal de
Meio Ambi en te, des de que não pos su am, as re fe ri das 
en ti da des, fins lu cra ti vos.

Art. 4º O Fun do Na ci o nal de Meio Ambi en te é
ad mi nis tra do pela Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Co -
or de na ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca –
SEPLAN/PR, e pelo Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi -
en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA, de
acor do com as di re tri zes es ta be le ci das pelo IBAMA,
res pe i ta das as atri bu i ções do Con se lho Na ci o nal do
Meio Ambi en te – CONAMA.

Art. 5º Se rão con si de ra das pri o ri tá ri as as apli -
ca ções de re cur sos fi nan ce i ros de que tra ta esta Lei,
em pro je tos nas se guin tes áre as:

I – Uni da de de Con ser va ção;
II – Pes qui sa e De sen vol vi men to Tec no ló gi co;
III – Edu ca ção Ambi en tal;
IV – Ma ne jo e Exten são Flo res tal;
V – De sen vol vi men to Insti tu ci o nal;
VI – Con tro le Ambi en tal;
VIl – Apro ve i ta men to Eco nô mi co Ra ci o nal e

Sus ten tá vel da Flo ra e Fa u na Na ti vas. 
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§ 1º Os pro gra mas se rão pe ri o di ca men te re vis -
tos, de acor do com os prin cí pi os e di re tri zes da po lí ti -
ca na ci o nal de meio am bi en te, de ven do ser anu al -
men te sub me ti dos ao Con gres so Na ci o nal.

§ 2º Sem pre ju í zo das ações em âm bi to na ci o -
nal, será dada pri o ri da de aos pro je tos que te nham
sua área de atu a ção na Ama zô nia Le gal.

Art. 6º Den tro de 90 (no ven ta) dias, a con tar da
data da pu bli ca ção des ta Lei, a Se cre ta ria de Pla ne ja -
men to e Co or de na ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca –
SEPLAN/PR, e o Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en -
te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA, re gu la -
men ta rão o Fun do Na ci o nal de Meio Ambi en te, fi xan -
do as nor mas para a ob ten ção e dis tri bu i ção de re cur -
sos, as sim como as di re tri zes e os cri té ri os para sua
apli ca ção

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Bra sí lia, 10 de ju lho de 1989; 168º da Inde pen dên cia
e 101º da Re pú bli ca. – JOSÉ SARNEY – Ma il son
Fer re i ra da Nó bre ga – João Alves Fi lho – João Ba -
tis ta de Abreu – Ru bens Bay ma Denys.
....................................................................................

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505(1), de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra –
PRONAC e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te Lei:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma Na ci o nal de
Apo io à Cul tu ra – PRONAC, com a fi na li da de de cap -
tar e ca na li zar re cur sos para o se tor de modo a:

I – con tri bu ir para fa ci li tar, a to dos, os me i os
para o li vre aces so às fon tes da cul tu ra e o ple no exer -
cí cio dos di re i tos cul tu ra is;

II – pro mo ver e es ti mu lar a re gi o na li za ção da
pro du ção cul tu ral e ar tís ti ca bra si le i ra, com va lo ri za -
ção de re cur sos hu ma nos e con te ú dos lo ca is; 

III – apo i ar, va lo ri zar e di fun dir o con jun to das
ma ni fes ta ções cul tu ra is e seus res pec ti vos cri a do res;

IV – pro te ger as ex pres sões cul tu ra is dos gru -
pos for ma do res da so ci e da de bra si le i ra e res pon sá -
vel pelo plu ra lis mo da cul tu ra na ci o nal;

V – sal va guar dar a so bre vi vên cia e flo res ci men -
to dos mo dos de cri ar, fa zer e vi ver da so ci e da de bra -
si le i ra;

VI – pre ser var os bens ma te ri a is e ima te ri a is do
pa tri mô nio cul tu ral e his tó ri co bra si le i ro;

VII – de sen vol ver a cons ciên cia in ter na ci o nal e
o res pe i to aos va lo res cul tu ra is de ou tros po vos ou
na ções;

VIII – es ti mu lar a pro du ção e di fu são de bens
cul tu ra is de va lor uni ver sal for ma do res e in for ma do -
res de co nhe ci men to, cul tu ra e me mó ria;

IX – pri o ri zar o pro du to cul tu ral ori gi ná rio do
País.

Art. 2º O PRONAC será im ple men ta do atra vés
dos se guin tes me ca nis mos:

I – Fun do Na ci o nal da Cul tu ra – FNC;
II – Fun dos de Inves ti men to Cul tu ral e Artís ti co – 

FICART;
III – Incen ti vo a pro je tos cul tu ra is.
Pa rá gra fo úni co. Os in cen ti vos cri a dos pela pre -

sen te Lei so men te se rão con ce di dos a pro je tos cul tu -
ra is que vi sem a exi bi ção, uti li za ção e cir cu la ção pú -
bli cas dos bens cul tu ra is de les re sul tan tes, ve da da a
con ces são de in cen ti vo a obras, pro du tos, even tos ou
ou tros de cor ren tes, des ti na dos ou cir cuns cri tos a cir -
cu i tos pri va dos ou a co le ções par ti cu la res.

Art. 3º Para cum pri men to das fi na li da des ex -
pres sas no ar ti go 1º des ta Lei, os pro je tos cul tu ra is
em cujo fa vor se rão cap ta dos e ca na li za dos os re cur -
sos do PRONAC aten de rão, pelo me nos, a um dos
se guin tes ob je ti vos:

I – in cen ti vo à for ma ção ar tís ti ca e cul tu ral, me -
di an te:

a) con ces são de bol sas de es tu do, pes qui sa e
tra ba lho, no Bra sil ou no ex te ri or, a au to res, ar tis tas e
téc ni cos bra si le i ros ou es tran ge i ros re si den tes no
Bra sil;

b) con ces são de prê mi os a cri a do res, au to res,
ar tis tas, téc ni cos e suas obras, fil mes, es pe tá cu los
mu si ca is e de ar tes cê ni cas em con cur sos e fes ti va is
re a li za dos no Bra sil;

c) ins ta la ção e ma nu ten ção de cur sos de ca rá -
ter cul tu ral ou ar tís ti co, des ti na dos a for ma ção, es pe -
ci a li za ção e aper fe i ço a men to de pes so al da área da
cul tu ra, em es ta be le ci men tos de en si no sem fins lu -
cra ti vos;

II – fo men to à pro du ção cul tu ral e ar tís ti ca, me -
di an te:

a) pro du ção de dis cos, ví de os, fil mes e ou tras
for mas de re pro du ção fo no vi de o grá fi ca de ca rá ter
cul tu ral;
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b) edi ção de obras re la ti vas às ciên ci as hu ma -
nas, às le tras e às ar tes;

c) re a li za ção de ex po si ções, fes ti va is de arte,
es pe tá cu los de ar tes cê ni cas, de mú si ca e de fol clo re;

d) co ber tu ra de des pe sas com trans por te e se -
gu ro de ob je tos de va lor cul tu ral des ti na dos a ex po si -
ções pú bli cas no País e no ex te ri or;

e) re a li za ção de ex po si ções, fes ti va is de arte e
es pe tá cu los de ar tes cê ni cas ou con gê ne res;

III – pre ser va ção e di fu são do pa tri mô nio ar tís ti -
co, cul tu ral e his tó ri co, me di an te:

a) cons tru ção, for ma ção, or ga ni za ção, ma nu -
ten ção, am pli a ção e equi pa men to de mu se us, bi bli o -
te cas, ar qui vos e ou tras or ga ni za ções cul tu ra is, bem
como de suas se le ções e acer vos;

b) con ser va ção e res ta u ra ção de pré di os, mo -
nu men tos, lo gra dou ros, sí ti os e de ma is es pa ços, in -
clu si ve na tu ra is, tom ba dos pe los Po de res Pú bli cos;

c) res ta u ra ção de obras de arte e bens mó ve is e 
imó ve is de re co nhe ci do va lor cul tu ral;

d) pro te ção co fol clo re, do ar te sa na to e das tra -
di ções po pu la res na ci o na is;

IV – es tí mu lo ao co nhe ci men to dos bens e va lo -
res cul tu ra is, me di an te:

a) dis tri bu i ção gra tu i ta e pú bli ca de in gres sos
para es pe tá cu los cul tu ra is e ar tís ti cos; 

b) le van ta men tos, es tu dos e pes qui sas na área
da cul tu ra e da arte e de seus vá ri os seg men tos;

c) for ne ci men to de re cur sos para o FNC e para
fun da ções cul tu ra is com fins es pe cí fi cos ou para mu -
se us, bi bli o te cas, ar qui vos ou ou tras en ti da des de ca -
rá ter cul tu ral;

V – apo io a ou tras ati vi da des cul tu ra is e ar tís ti -
cas, me di an te:

a) re a li za ção de mis sões cul tu ra is no País e no
ex te ri or, in clu si ve atra vés do for ne ci men to de pas sa -
gens;

b) con tra ta ção de ser vi ços para ela bo ra ção de
pro je tos cul tu ra is;

c) ações não pre vis tas nos in ci sos an te ri o res e
con si de ra das re le van tes pela Se cre ta ria da Cul tu ra
da Pre si dên cia da Re pú bli ca – SEC/PR, ou vi da a Co -
mis são Na ci o nal de Incen ti vo à Cul tu ra – CNIC.

CAPÍTULO II
Do Fun do Na ci o nal da Cul tu ra – FNC

Art. 4º Fica ra ti fi ca do o Fun do de Pro mo ção Cul -
tu ral, cri a do pela Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986,
que pas sa rá a de no mi nar-se Fun do Na ci o nal da Cul -
tu ra – FNC, com o ob je ti vo de cap tar e des ti nar re cur -

sos para pro je tos cul tu ra is com pa tí ve is com as fi na li -
da des do PRONAC e de:

I – es ti mu lar a dis tri bu i ção re gi o nal eqüi ta ti va
dos re cur sos a se rem apli ca dos na exe cu ção de pro -
je tos cul tu ra is e ar tís ti cos;

II – fa vo re cer a vi são in te res ta du al, es ti mu lan do
pro je tos que ex plo rem pro pos tas cul tu ra is con jun tas,
de en fo que re gi o nal;

III – apo i ar pro je tos do ta dos de con te ú do cul tu -
ral que en fa ti zem o aper fe i ço a men to pro fis si o nal e ar -
tís ti co dos re cur sos hu ma nos na área da cul tu ra, a cri -
a ti vi da de e a di ver si da de cul tu ral bra si le i ra;

IV – con tri bu ir para a pre ser va ção e pro te ção do
pa tri mô nio cul tu ral e his tó ri co bra si le i ro;

V – fa vo re cer pro je tos que aten dam às ne ces si -
da des da pro du ção cul tu ral e aos in te res ses da co le ti -
vi da de, aí con si de ra dos os ní ve is qua li ta ti vos e quan -
ti ta ti vos de aten di men tos às de man das cul tu ra is exis -
ten tes, o ca rá ter mul ti pli ca dor dos pro je tos atra vés de
seus as pec tos so ci o cul tu ra is e a pri o ri za ção de pro je -
tos em áre as ar tís ti cas e cul tu ra is com me nos pos si -
bi li da de de de sen vol vi men to com re cur sos pró pri os.

§ 1º O FNC será ad mi nis tra do pela Se cre ta ria
da Cul tu ra da Pre si dên cia da Re pú bli ca – SEC/PR e
ge ri do por seu ti tu lar, as ses so ra do por um co mi tê
cons ti tu í do dos di re to res da SEC/PR e dos pre si den -
tes das en ti da des su per vi si o na das, para cum pri men -
to do Pro gra ma de Tra ba lho Anu al apro va do pela Co -
mis são Na ci o nal de Incen ti vo à Cul tu ra – CNIC de
que tra ta o ar ti go 32 des ta Lei, se gun do os prin cí pi os
es ta be le ci dos nos ar ti gos 1º e 3º da mes ma.

§ 2º Os re cur sos do FNC se rão apli ca dos em pro -
je tos cul tu ra is sub me ti dos com pa re cer de en ti da de su -
per vi si o na da com pe ten te na área do pro je to, ao Co mi tê
Asses sor na for ma que dis pu ser o re gu la men to.

§ 3º Os pro je tos apro va dos se rão acom pa nha -
dos e ava li a dos tec ni ca men te pe las en ti da des su per -
vi si o na das, ca ben do a exe cu ção fi nan ce i ra à
SEC/PR.

§ 4º Sem pre que ne ces sá rio, as en ti da des su -
per vi si o na das uti li za rão pe ri tos para aná li se e pa re -
cer so bre os pro je tos, per mi ti da a in de ni za ção de
des pe sas com o des lo ca men to, quan do hou ver, e
res pec ti vos pro la bo re e aju da de cus tos, con for me
fi car de fi ni do no re gu la men to.

§ 5º O Se cre tá rio da Cul tu ra da Pre si dên cia da 
Re pú bli ca de sig na rá a uni da de da es tru tu ra bá si ca
da SEC/PR que fun ci o na rá como se cre ta ria exe cu -
ti va do FNC.
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§ 6º Os re cur sos do FNC não po de rão ser uti li -
za dos para des pe sas de ma nu ten ção ad mi nis tra ti va
da SEC/PR.

§ 7º Ao tér mi no do pro je to, a SEC/PR efe tu a rá
uma ava li a ção fi nal de for ma a ve ri fi car a fiel apli ca -
ção dos re cur sos, ob ser van do as nor mas e pro ce di -
men tos a se rem de fi ni dos no re gu la men to des ta Lei,
bem como a le gis la ção em vi gor. 

§ 8º As ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va das re ce be -
do ras de re cur sos do FNC e exe cu to ras de pro je tos
cul tu ra is, cuja ava li a ção fi nal não for apro va da pela
SFC/PR, nos ter mos do pa rá gra fo an te ri or, fi ca rão
ina bi li ta das pelo pra zo de três anos ao re ce bi men to
de no vos re cur sos, ou en quan to a SEC/PR não pro -
ce der à re a va li a ção do pa re cer ini ci al.

Art. 5º O FNC é um fun do de na tu re za con tá bil,
com pra zo in de ter mi na do de du ra ção, que fun ci o na rá
sob as for mas de apo io a fun do per di do ou de em -
prés ti mos re em bol sá ve is, con for me es ta be le cer o re -
gu la men to, e cons ti tu í do dos se guin tes re cur sos:

I – re cur sos do Te sou ro Na ci o nal;
II – do a ções, nos ter mos da le gis la ção vi gen te;
III – le ga dos;
IV – sub ven ções e au xí li os de en ti da des de

qual quer na tu re za, in clu si ve de or ga nis mos in ter na ci -
o na is;

V – sal dos não uti li za dos na exe cu ção dos pro -
je tos a que se re fe rem o Ca pí tu lo IV e o pre sen te Ca -
pí tu lo des ta Lei;

VI – de vo lu ção de re cur sos de pro je tos pre vis tos 
no Ca pí tu lo IV e no pre sen te Ca pí tu lo des ta Lei, e não 
ini ci a dos ou in ter rom pi dos, com ou sem jus ta ca u sa;

VII – um por cen to da ar re ca da ção dos Fun dos
de Inves ti men tos Re gi o na is, a que se re fe re a Lei nº
8.167(2) , de 16 de ja ne i ro de 1991, obe de ci da na apli -
ca ção a res pec ti va ori gem ge o grá fi ca re gi o nal;

VIII – um por cen to da ar re ca da ção bru ta das lo -
te ri as fe de ra is, de du zin do-se este va lor do mon tan te
des ti na do aos prê mi os;

IX – re em bol so das ope ra ções de em prés ti mo
re a li za das atra vés do Fun do, a tí tu lo de fi nan ci a men -
to re em bol sá vel, ob ser va dos cri té ri os de re mu ne ra -
ção que, no mí ni mo, lhes pre ser ve o va lor real;

X – re sul ta do das apli ca ções em tí tu los pú bli cos
fe de ra is, obe de ci da a le gis la ção vi gen te so bre a ma -
té ria;

XI – con ver são da dí vi da ex ter na com en ti da des
e ór gãos es tran ge i ros, uni ca men te me di an te do a -
ções, no li mi te a ser fi xa do pelo Mi nis té rio da Eco no -
mia, Fa zen da e Pla ne ja men to, ob ser va das as nor mas 
e pro ce di men tos do Ban co Cen tral do Bra sil;

XII – sal dos de exer cí ci os an te ri o res;
XIII – re cur sos de ou tras fon tes.
Art. 6º O FNC fi nan ci a rá até oi ten ta por cen to do

cus to to tal de cada pro je to, me di an te com pro va ção,
por par te do pro po nen te, ain da que pes soa ju rí di ca
de di re i to pú bli co, da cir cuns tân cia de dis por do mon -
tan te re ma nes cen te ou es tar ha bi li ta do à ob ten ção do 
res pec ti vo fi nan ci a men to, atra vés de ou tra fon te de vi -
da men te iden ti fi ca da, ex ce to quan to aos re cur sos
com des ti na ção es pe ci fi ca da na ori gem.

§ 1º (Ve ta do.)
§ 2º Po de rão ser con si de ra dos, para efe i to de

to ta li za rão do va lor res tan te, bens e ser vi ços ofe re ci -
dos pelo pro po nen te para im ple men ta ção do pro je to,
a se rem de vi da men te ava li a dos pela SEC/PR.

Art. 7º A SEC/PR es ti mu la rá, por meio do FNC,
a com po si ção, por par te de ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
de car te i ras para fi nan ci a men to de pro je tos cul tu ra is,
que le vem em con ta o ca rá ter so ci al da ini ci a ti va, me -
di an te cri té ri os, nor mas, ga ran ti as e ta xas de ju ros
es pe ci a is a se rem apro va dos pelo Ban co Cen tral do
Bra sil.

CAPÍTULO III
Dos Fun dos de Inves ti men to Cul tu ral

e Artís ti co – FICAPT 

Art. 8º Fica au to ri za da a cons ti tu i ção de Fun dos
de Inves ti men to Cul tu ral e Artís ti co – FICART, sob a
for ma de con do mí nio, sem per so na li da de ju rí di ca, ca -
rac te ri zan do co mu nhão de re cur sos des ti na dos à
apli ca ção em pro je tos cul tu ra is e ar tís ti cos.

Art. 9º São con si de ra dos pro je tos cul tu ra is e ar -
tís ti cos, para fins de apli ca ção de re cur sos dos
FICART, além de ou tros que as sim ve nham a ser de -
cla ra dos pela CNIC

I –  pro cu ra ção co mer ci al de ins tru men tos mu si -
ca is, bem como de dis cos, fi tas, ví de os, fil mes e ou -
tras for mas de re pro du ção fo no vi de o grá fi cas;

II –  a pro du ção co mer ci al de es pe tá cu los te a tra -
is, de dan ça, mú si ca, can to, cir co e de ma is ati vi da des
con gê ne res;

III –  a edi ção co mer ci al de obras re la ti vas às
ciên ci as, às le tras e às ar tes, bem como de obras de
re fe rên cia e ou tras de cu nho cul tu ral;

IV –  cons tru ção, res ta u ra ção, re pa ra ção ou
equi pa men to de sa las e ou tros am bi en tes des ti na dos
a ati vi da des com ob je ti vos cul tu ra is, de pro pri e da de
de en ti da des com fins lu cra ti vos

V –  ou tras ati vi da des co mer ci a is ou in dus tri as,
de in te res se cul tu ral, as sim con si de ra dos pela
SEC/PR, ou vi da a CNIC.
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Art. 10. Com pe te a Co mis são de Va lo res Mo bi -
liá ri os, ou vi da a SEC/PR, dis ci pli nar a cons ti tu i ção, o
fun ci o na men to e a ad mi nis tra ção dos FICART, ob ser -
va das as dis po si ções des ta lei e as nor mas ge ra is
apli cá ve is aos fun dos de in ves ti men to.

Art. 11. Às quo tas dos FICART, emi ti das sem pre
sob a for ma no mi na ti va ou es cri tu ras, cons ti tu em va lo -
res mo bi liá ri os su je i tos ao re gi me da Lei nº 6.385 (3),
de 7 de de zem bro de 1976.

Art. 12. O ti tu lar das quo tas de FICART:
I –  não po de rá exer cer qual quer di re i to real so -

bre os bens e di re i tos in te gran tes do pa tri mô nio do
Fun do:

II –  não res pon de pes so al men te por qual quer
obri ga ção le gal ou con tra tu al, re la ti va men te aos em -
pre en di men tos do Fun do ou da ins ti tu i ção ad mi nis tra -
do ra, sal vo quan to à obri ga ção de pa ga men to do va -
lor in te gral das quo tas subs cri tas.

Art. 13. A ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra de FICART
com pe te:

I –  re pre sen tá-lo ati va e pas si va men te, ju di ci al e 
ex tra ju di ci al men te;

II –  res pon der pela evic ção de di re i to, na even -
tu a li da de da li qui da ção des te.

Art. 14. Os ren di men tos e ga nhos de ca pi tal au -
fe ri dos pe los FICART fi cam isen tos do im pos to so bre
ope ra ções de cre di to, Câm bio e se gu ro, as sim como
do Impos to so bre a ren da e Pro ven tos de qual quer
Na tu re za.

Art. 15. Os ren di men tos e ga nhos de ca pi tal dis -
tri bu í dos pe los FICART, sob qual quer for ma, su je i -
tam- se à in ci dên cia do Impos to so bre a Ren da na
fon te á alí quo ta de vin te e cin co por cen to.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam ex clu í dos da in ci dên cia
na fon te da fon te de tra ta este ar ti go, os ren di men tos
dis tri bu í dos a be ne fi ciá rio pes so al ju rí di ca tri bu ta da
com base no lu cro real, os qua is de ve rão ser com pu -
ta dos na de cla ra ção anu al de ren di men tos.

Art. 16. Os ga nhos de ca pi tal au fe ri dos por pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas não tri bu ta das com base no
lu cro real, in clu si ve isen tas, de cor ren tes da ali e na ção
ou res ga te de quo tas dos FICART, su je i tam- se à in ci -
dên cia do im pos to so bre a ren da, à mes ma alí quo ta
pre vis ta para tri bu ta ção de ren di men tos ob ti dos na
ali e na ção ou res ga te de quo tas de Fun dos Mú tu os de 
Ações.

§ 1º Con si de ra-se ga nho de ca pi tal a di fe ren ça
po si ti va en tre o va lor de ces são ou res ga te da quo ta e
o cus to mé dio atu a li za do da apli ca ção, ob ser va das as 
da tas de apli ca ção, res ga tes ou ces são, nos ter mos
da le gis la ção per ti nen te.

§ 2º O ga nho de ca pi tal será de apu ra do em re -
la ção a cada res ga te ou ces são, sen do per mi ti da a
com pen sa ção do pre ju í zo ha vi do em uma ope ra ção
com o lu cro ob ti do em ou tra, da mes ma ou di fe ren te
es pé cie, des de que de ren da va riá vel, den tro do mes -
mo exer cí cio fis cal.

§ 3º O im pos to será pago até o úl ti mo dia útil da
pri me i ra quin ze na do mês sub se qüen te àque le em
que o ga nho de ca pi tal foi au fe ri do.

§ 4º Os ren di men tos e ga nhos de ca pi tal a que
se re fe rem o ca put des te ar ti go e o ar ti go an te ri or,
quan do au fe ri dos por in ves ti ga do res re si den tes ou
do mi ci li a dos no ex te ri or, su je i tam-se à dis tri bu i ção
so bre a ren da, nos ter mos da le gis la ção apli cá vel a
esta clas se de con tri bu in tes.

Art. 17. O tra ta men to fis cal pre vis to nos ar ti gos
pre ce den tes so men te in ci de so bre os ren di men tos
de cor ren tes de apli ca ções em FICART que aten dam
a to dos os re qui si tos pre vis tos na pre sen te Lei e na
res pec ti va re gu la men ta ção a ser ba i xa da pela Co mis -
são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Os ren di men tos e ga nhos de
ca pi tal au fe ri dos por FICART, que de i xem de aten der
os re qui si tos es pe cí fi cos des se tipo de Fun do, su je i -
tar-se-ão à dis tri bu i ção pre vis ta no ar ti go 43 da Lei nº
7.753 (4), de 22 de de zem bro de 1988.

CAPÍTULO IV
Do Incen ti vo a Pro je tos Cul tu ra is

Art. 18. Com o ob je ti vo de in cen ti var as ati vi da -
des cul tu ra is, a União fa cul ta rá às pes so as fí si cas ou
ju rí di cas a op ção pela apli ca ção de par ce las do
Impos to so bre a Ren da a tí tu lo de do a ções ou pa tro -
cí ni os, tan to no apo io a pro je tos cul tu ra is apre sen ta -
dos por pes so as fí si cas ou por pes so as ju rí di cas de
na tu re za cul tu ral, de ca rá ter pri va do, como atra vés de 
con tri bu i ções ao FNC, nos ter mos do ar ti go 5º des ta
Lei, des de que os pro je tos aten dam aos cri té ri os es -
ta be le ci dos no ar ti go 1º des ta Lei, em tor no dos qua is
será dada pri o ri da de de exe cu ção pela CNIC.

Art. 19. Os pro je tos cul tu ra is pre vis tos nes ta Lei
se rão apre sen ta dos a SEC/PR, ou a quem esta de le -
gar a atri bu i ção, acom pa nha dos de pla ni lha de cus -
tos, para apro va ção de seu en qua dra men to nos ob je -
ti vos do PRONAC e pos te ri or en ca mi nha men to a
CNIC para de ci são fi nal.

§ 1º No pra zo má xi mo de no ven ta dias do seu
re ce bi men to po de rá a SEC/PR no ti fi car o pro po nen te
do pro je to de não fa zer jus aos be ne fí ci os pre ten di dos 
in for man do os mo ti vos da de ci são.
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§ 2º Da no ti fi ca ção que se re fe re o pa rá gra fo an -
te ri or, ca be rá re cur so à CNIC, que de ve rá de ci dir no
pra zo de ses sen ta dias.

§ 3º  (Ve ta do.)
§ 4º  (Ve ta do.)
§ 5º  (Ve ta do.)
§ 6º A pro va ção so men te terá efi cá cia após pu -

bli ca ção de ato ofi ci al con ten do o tí tu lo do pro je to
apro va do e a ins ti tu i ção por ele res pon sá vel, o va lor
au to ri za do para ob ten ção de do a ção ou pa tro cí nio e o 
pra zo de va li da de da au to ri za ção.

§ 7º A SEC/PR pu bli ca rá anu al men te ate 28 de
fe ve re i ro, mon tan te de re cur sos au to ri za dos no exer -
cí cio an te ri or pela CNIC, nos te mos do dis pos to nes ta 
Lei, de vi da men te dis cri mi na dos por be ne fi ciá rio.

Art. 20. Os pro je tos apro va dos do ar ti go an te ri or
se rão, du ran te sua exe cu ção, acom pa nha dos e ava li -
a dos pela SEC/PR ou quem re ce ber a de le ga ção
des tas atri bu i ções.

§ 1º A SEC/PR, após o tér mi no da exe cu ção dos 
pro je tos pre vis tos nes te ar ti go, de ve rá, no pra zo de
seis me ses, fa zer uma ava li a ção fi nal da apli ca ção
cor re ta dos re cur sos re ce bi dos, po den do ini bir seus
res pon sá ve is pelo pra zo de até três anos.

§ 2º Da De ci são da SEC/PR ca be rá re cur sos à
CNIC, que de ci di rá no pra zo de ses sen ta dias.

§ 3º Tri bu nal de Con tas da União in clu i rá em seu 
pa re cer pré vio so bre as con tas do Pre si den te da Re -
pú bli ca aná li se re la ti va á ava li a ção de que tra ta este
ar ti go.

Art. 21. As en ti da des in cen ti va do ras e cap ta do -
ras de que tra ta este Ca pí tu lo de ve rão co mu ni car, na
for ma que ve nha a ser es ti pu la das pelo Mi nis té rio da
Eco no mia, Fa zen da e Pla ne ja men to, e SEC/PR, os
apor tes fi nan ce i ros re a li za dos e re ce bi dos, bem
como as en ti da des cap ta do ras efe tu ar a com pro va -
ção de sua apli ca ção.

Art. 22. Os pro je tos en qua dra dos nos ob je ti vos
de des ta Lei não po de rão ser ob je to de apre ci a ção
quan to ao seu va lor ar tís ti co ou cul tu ral.

Art. 23. Para fins des ta Lei, con si de ra-se:
I –  (Ve ta do.)
II –  pa tro cí nio: a trans fe rên cia de nu me rá rio,

com fi na li da de pro mo ci o nal ou a co ber tu ra pelo con -
tri bu in te do Impos to so bre a Ren da e Pro ven tos e Qu -
al quer Na tu re za, de gas tos, ou a uti li za ção de bem
mó vel ou imó vel do seu pa tri mô nio, sem a trans fe rên -
cia de do mí nio, para a re a li za ção, por ou tra pes soa fí -
si ca ou ju rí di ca de ati vi da de cul tu ral com ou sem fi na -
li da de lu cra ti va pre vis ta na ar ti go 3º des ta Lei.

§ 1º Cons ti tui in fra ção a esta Lei o re ce bi men to
pelo pa tro ci na dor, de qual quer van ta gem fi nan ce i ra
ou ma te ri al em de cor rên cia do pa tro cí nio que efe tu ar.

§ 2º As trans fe rên ci as de fi ni das nes te ar ti go não 
es tão su je i tas ao re co lhi men to do im pos to so bre a
ren da na fon te.

Art. 24. Para os fins des te Ca pí tu lo, equi pa ra-se
a do a ções, nos ter mos do re gu la men to:

I – dis tri bu i ções gra tu i tas de in gres sos para
even tos de ca rá ter ar tís ti co-cul tu ral por pes so as ju rí -
di cas a seus em pre ga dos e de pen den tes le ga is;

II – des pe sas efe tu a das por pes so as fí si cas ou
ju rí di cas com o ob je ti vo de con ser var, pre ser var ou
res ta u rar bens de suas pro pri e da des ou sob sua pos -
se le gí ti ma, tom ba dos pelo Go ver no Fe de ral, des de
que aten di das as se guin tes dis po si ções:

a) pre li mi nar de fi ni ção, pelo lnsti tu to Bra si le i ro
do Pa tri mô nio Cul tu ral – IBPC, das nor mas e cri té ri os
téc ni cos que de ve rão re ger os pro je tos e or ça men tos
de que tra ta este in ci so;

b) apro va ção pré via, pelo IBPC, dos pro je tos e
res pec ti vos or ça men tos de exe cu ção de obras:

c) pos te ri or cer ti fi ca ção, pelo re fe ri do ór gão, das 
des pe sas efe ti va men te re a li za das e das cir cuns tân ci -
as de te rem sido obras exe cu ta das de acor do com os
pro je tos apro va dos.

Art. 25. Pro je tos a se rem apre sen ta dos por pes -
so as fí si cas ou pes so as ju rí di cas, de na tu re za cul tu ral 
para fins de in cen ti vo, ob je ti va rão de sen vol ver as for -
mas de ex pres são, os mo dos de cri ar e fa zer, os pro -
ces sos de pre ser va ção e pro te ção do pa tri mô nio cul -
tu ral bra si le i ro, e os es tu dos e mé to dos de in ter pre ta -
ção da re a li da de cul tu ral, bem como con tri bu ir para
pro pi ci ar me i os, à po pu la ção em ge ral, per mi tam o
co nhe ci men to dos bens e va lo res ar tís ti cos e cul tu ra -
is, com pre en den do en tre ou tros, os se guin tes seg -
men tos:

I – te a tro, dan ça, cir co, ópe ra, mí mi ca e con gê -
ne res;

II – pro du ção ci ne ma to grá fi ca, vi de o grá fi ca, fo -
to grá fi ca, dis co grá fi ca e con gê ne res; 

III – li te ra tu ra, in clu si ve obras de re fe rên cia;
IV – mú si ca;
V – ar tes plás ti cas, ar tes grá fi cas, gra vu ras, car -

ta zes, fi la te lia e ou tras con gê ne res; 
VI – fol clo re e ar te sa na to;
VII – pa tri mô nio cul tu ral, in clu si ve his tó ri co, ar -

qui te tô ni co, ar que o ló gi co, bi bli o te cas, mu se us, ar qui -
vos e de ma is acer vos;

VIII – hu ma ni da des; e
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IX – 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. 

Pa rá gra fo úni co. Os pro je tos cul tu ra is re la ci o na -
dos com os seg men tos cul tu ra is do in ci so II des te ar ti -
go de ve rão be ne fi ci ar, úni ca e ex clu si va men te, pro du -
ções in de pen den tes con for me de fi nir o re gu la men to
des ta lei.

Art. 26. O do a dor ou pa tro ci na dor po de rá de du -
zir do im pos to de vi do na de cla ra ção do Impos to so bre 
a Ren da os va lo res efe ti va men te con tri bu í dos em fa -
vor de pro je tos cul tu ra is apro va dos de acor do com os
dis po si ti vos des ta lei, ten do como base os se guin tes
per cen tu a is:

I – no caso das pes so as fí si cas, oi ten ta por cen -
to das do a ções e ses sen ta por cen to dos pa tro cí ni os;

II – no caso das pes so as ju rí di cas tri bu ta das
com base no lu cro real, qua ren ta por cen to das do a -
ções e trin ta por cen to dos pa tro cí ni os.

§ 1º A pes soa ju rí di ca tri bu ta da com base no lu -
cro real po de rá aba ter as do a ções e pa tro cí ni os como 
des pe sa ope ra ci o nal.

§ 2º O va lor má xi mo das de du ções de que tra ta
o  ca put des te ar ti go será fi xa do anu al men te pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, com base em um per cen tu -
al da ren da tri bu tá vel das pes so as fí si cas e do im pos -
to de vi do por pes so as ju rí di cas tri bu ta das com base
no lu cro real.

§ 3º Os be ne fí ci os de que tra ta este ar ti go não
ex clu em ou re du zem ou tros be ne fí ci os, aba ti men tos
e de du ções em vi gor, em es pe ci al as do a ções a en ti -
da des de uti li da de pú bli ca efe tu a das por pes so as fí si -
cas ou ju rí di cas. 

§ 4º (Ve ta do)
§ 5º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá me ca nis mo

de pre ven ção do va lor real das con tri bu i ções em fa vor de
pro je tos cul tu ra is, re la ti va men te a este Ca pí tu lo.

 Art. 27. A do a ção ou o pa tro cí nio não po de rá ser 
efe tu a da a pes soa ou ins ti tu i ção vin cu la da ao agen te.

§ 1º Con si de ram-se vin cu la dos ao do a dor ou
pa tro ci na dor:

a) a pes soa ju rí di ca da qual o do a dor ou pa tro ci -
na dor seja ti tu lar, ad mi nis tra dor, ge ren te, aci o nis ta ou 
só cio, na data da ope ra ção, ou nos doze me ses an te -
ri o res; 

b) o côn ju ge, os pa ren tes até o ter ce i ro grau, in -
clu si ve os afins, e os de pen den tes do do a dor ou pa -
tro ci na dor ou dos ti tu la res, ad mi nis tra do res, aci o nis -
tas ou só ci os de pes soa ju rí di ca vin cu la da ao do a dor
ou pa tro ci na dor, nos ter mos da alí nea an te ri or;

c) ou tra pes soa ju rí di ca da qual o do a dor ou pa -
tro ci na dor seja só cio. 

§ 2º Não se con si de ram vin cu la das as ins ti tu i -
ções cul tu ra is sem fins lu cra ti vos, cri a das pelo do a dor 
ou pa tro ci na dor, des de que, de vi da men te cons tru í -
das e em fun ci o na men to, na for ma da le gis la ção em
vi gor e apro va das pela CNIC. 

Art. 28. Ne nhu ma apli ca ção dos re cur sos pre -
vis tos nes ta lei po de rá ser fe i ta de qual quer tipo de in -
ter me di a ção.

Pa rá gra fo úni co. A con tra ta ção de ser vi ços ne -
ces sá ri os à ela bo ra ção de pro je tos para ob ten ção de
do a ção, pa tro cí nio ou in ves ti men tos não con fi gu ra a
in ter me di a ção re fe ri da nes te ar ti go.

Art. 29. Os re cur sos pro ve ni en tes de do a ções
ou pa tro cí ni os de ve rão ser de po si ta dos e mo vi men ta -
dos, em con ta ban cá ria es pe cí fi ca, em nome do be -
ne fi ciá rio, e a res pec ti va pres ta ção de con tas de ve rá
ser fe i ta nos te mos do re gu la men to da pre sen te lei.

Pa rá gra fo úni co. Não se rão con si de ra das, para
fins de com pro va ção do in cen ti vo, as con tri bu i ções, em
re la ção às qua is não se ob ser ve esta de ter mi na ção.

 Art. 30. As in fra ções aos dis po si ti vos des te Ca -
pí tu lo, sem pre ju í zo das san ções pe na is ca bí ve is, su -
je i ta rão o do a dor ou pa tro ci na dor ao pa ga men to do
va lor atu a li za do do Impos to so bre a Ren da de vi do em 
re la ção a cada exer cí cio fi nan ce i ro, além das pe na li -
da des e de ma is acrés ci mos pre vis tos na le gis la ção
que rege a es pé cie.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des te ar ti go,
con si de ra-se so li da ri a men te res pon sá vel por ina dim -
plên cia ou ir re gu la ri da de ve ri fi ca da a pes soa fí si ca ou 
ju rí di ca pro po si to ra do pro je to.

CAPÍTULO V
Das dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as

Art. 31. Com fi na li da de de ga ran tir a par ti ci pa -
ção co mu ni tá ria, a re pre sen ta ção de ar tis tas e cri a -
do res no tra to ofi ci al dos as sun tos da cul tu ra e a or -
ga ni za ção na ci o nal sis tê mi ca da área, o Go ver no
Fe de ral es ti mu la rá a ins ti tu ci o na li za ção de Con se -
lhos de Cul tu ra no Dis tri to Fe de ral, nos Esta dos e
nos Mu ni cí pi os.

Art. 32. Fica ins ti tu í da a Co mis são Na ci o nal de
Incen ti vos à Cul tu ra – CNIC, com a se guin te com po si -
ção:

I – o Se cre tá rio da Cul tu ra da Pre si dên cia da
Re pú bli ca;

II – os pre si den tes das en ti da des su per vi si o na -
das pela SECIPR;

III – o pre si den te da en ti da de na ci o nal que con -
gre ga os se cre tá ri os de Cul tu ra as uni da des fe de ra -
das;
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IV – um re pre sen tan te do em pre sa ri a do bra si -
le i ro;

V – seis re pre sen tan tes de en ti da des as so ci a -
ti vas dos se to res cul tu ra is e ar tís ti cos de âm bi to na -
ci o nal.

§ 1º A CNIC será pre si di da pela au to ri da de re fe -
ri da no in ci so I des te ar ti go que, para fins de de sem -
pa te, terá voto de qua li da de.

§ 2º Os man da tos, a in di ca ção e a es co lha dos 
re pre sen tan tes a que se re fe rem os in ci sos IV e V
des te ar ti go, as sim como a com pe tên cia da CNIC,
se rão es ti pu la dos e de fi ni dos pelo re gu la men to
des ta lei.

Art. 33. A SEC/PR, com a fi na li da de de es ti pu lar
e va lo ri zar a arte e a cul tu ra, es ta be le ce rá um sis te ma 
de pre mi a ção anu al que re co nhe ça as con tri bu i ções
mais sig ni fi ca ti vas para a área:

I – de ar tis tas ou gru pos de ar tis tas bra si le i ros
ou re si den tes no Bra sil, pelo con jun to de sua obra por
abras in di vi du a is;

II – de pro fis si o na is de área do pa tri mô nio cul -
tu ral;

III – de es tu di o sos e au to res na in ter pre ta ção
crí ti ca da cul tu ra na ci o nal, atra vés de en sa i os, es tu -
dos e pes qui sas.

Art. 34. Fica ins ti tu í da a Ordem do Mé ri to Cul tu -
ral, cujo es ta tu to será apro va do por de cre to do Po der
Exe cu ti vo, sen do que as dis tin ções se rão con ce di das
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, em ato so le ne, às pes -
so as que, por sua atu a ção pro fis si o nal ou como in -
cen ti va do ras das ar tes e da cul tu ra, me re cem re co -
nhe ci men to. 

Art. 35. Os re cur sos des ti na dos ao en tão Fun do
de Pro mo ção Cul tu ral, nos ter mos do ar ti go 1º, § 6º,
da Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986, se rão re co lhi -
dos ao Te sou ro Na ci o nal para apli ca ção pelo FNC,
ob ser va da a sua fi na li da de.

Art. 36. O De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral, do
Mi nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e Pla ne ja men to, no
exer cí cio de suas atri bu i ções es pe cí fi cas, fis ca li za rá
a efe ti va exe cu ção des ta lei, no que se re fe re à apli ca -
ção de in cen ti vos fis ca is nela pre vis tos.

Art. 37. O Po der Exe cu ti vo, a fim de aten der ao
dis pos to no ar ti go 26, § 2º des ta lei, ade quan do-o às
dis po si ções da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, en vi -
a rá, no pra zo de 30 dias, men sa gem ao Con gres so
Na ci o nal, es ta be le cen do o to tal da re nún cia fis cal e
cor res pon den te can ce la men to de des pe sas or ça -
men tá ri as.

Art. 38. Na hi pó te se de dolo, fra u de ou si mu la -
ção, in clu si ve no caso de des vio de ob je to, será apli -
ca da, ao do a dor e ao be ne fi ciá rio, a mul ta cor res pon -

den te a duas ve zes o va lor da van ta gem re ce bi da in -
de vi da men te.

Art. 39. Cons ti tui cri me, pu ní vel com a re clu são
de dois a seis me ses e mul ta de vin te por cen to do va -
lor do pro je to, qual quer dis cri mi na ção de na tu re za po -
lí ti ca que aten te con tra a li ber da de de ex pres são, de
ati vi da de in te lec tu al e ar tís ti ca, de cons ciên cia ou
cren ça, no an da men to dos pro je tos a que se re fe rem
esta lei. 

Art. 40. Cons ti tui cri me, pu ní vel, com re clu são
de dois a seis me ses e mul ta de vin te por cen to do va -
lor do pro je to, ob ter re du ção do Impos to so bre a Ren -
da uti li zan do-se fra u du len ta men te de qual quer be ne -
fí cio des ta lei.

§ 1º No caso de pes soa ju rí di ca, res pon dem
pelo cri me o aci o nis ta con tro la dor e os ad mi nis tra do -
res que para ele te nham con cor ri do.

§ 2º Na mes ma pena, in cor re aque le que, re ce -
ben do re cur sos, bens ou va lo res em fun ção des ta lei,
de i xe de pro mo ver, sem jus ta ca u sa, ati vi da de cul tu -
ral ob je to do in cen ti vo.

Art. 41. O Po der Exe cu ti vo, no pra zo de ses sen -
ta dias, re gu la men ta rá a pre sen te lei.

Art. 42. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. 

Art. 43. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio. – FERNANDO COLLOR, Pre si den te da Re pú bli -
ca – Jar bas Pas sa ri nho.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci 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 às Co mis -
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 541, DE 2002

Nos ter mos do art. 8º, in ci so II, c/c art. 216, in ci -
so I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que -
i ro in for ma ções do Tri bu nal de Con tas da União so bre 
os con vê ni os 424304, 424745, 425394, 430593,
433567, 436811, 438758, 439842, 443274, 445420,
451177, 451319 e 465607, to dos ten do como con ve -
nen te a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de La ran jal do Jarí – AP,
con for me lis ta gem ane xa.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Gil vam Bor ges.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será pu bli ca do e vo ta do na pró xi ma ses -
são de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 128, de 2002 –
Com ple men tar, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, que al te ra dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 87, 
de 13 de se tem bro de 1996, que dis põe so bre o im -
pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e
in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi -
dên ci as (tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 22/2002-Com ple men tar); e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 240, de 2002, da
Co mis são Espe ci al – Rio São Fran cis co, que dá nova
re da ção ao art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de
1997, que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Ge ren ci a -
men to de Re cur sos Hí dri cos, para al te rar a des ti na -
ção dos re cur sos fi nan ce i ros pro ve ni en tes da co bran -
ça pelo uso dos re cur sos hí dri cos.

Aos pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 22 e 128, de

2002-Com ple men ta res en con tram-se em re gi me de
ur gên cia e cons ta rão da pa u ta do pró xi mo dia 19, ter -
ça-fe i ra.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 240, de 2002,
será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, por 20 mi nu tos.

A SRA HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
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, an tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -
ra, V. Exª será ins cri ta.

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, Srªs e
Srs. Se na do res, ini ci al men te, que ro re gis trar a im por -
tân cia da de ci são do Pre si den te do Ira que, Sad dam
Hus se in, de aca tar a re so lu ção da ONU, mes mo ten -
do o seu par la men to re co men da do a não ace i ta ção,
per mi tin do que, de pron to, a par tir de se gun da-fe i ra,
pos sam os ins pe to res da co mis são es pe ci al da Orga -
ni za ção ini ci ar as ave ri gua ções so bre a pro du ção ou
não de ar mas de des tru i ção em mas sa, quí mi cas ou

nu cle a res, em todo e qual quer lu gar do Ira que –fá bri -
cas, ins ta la ções as mais di ver sas e, in clu si ve, nos pa -
lá ci os do go ver no.

Antes, o go ver no ira qui a no ha via cri a do di fi cul -
da des em re la ção à ins pe ção em de ter mi na dos lu ga -
res. Como ha via in dí ci os de pro du ção de al gum tipo
de arma quí mi ca ou de des tru i ção em mas sa, o Con -
se lho de Se gu ran ça da ONU, os ór gãos de in te li gên -
cia do go ver no in glês, nor te-ame ri ca no e fran cês ava -
li a ram que se ria im por tan te dar esse pas so.

As de cla ra ções fe i tas, ao lon go dos úl ti mos me -
ses, pelo Pre si den te Ge or ge Bush pa re ci am in di car
que se iria ini ci ar um ata que por ação uni la te ral ou,
tal vez, com o apo io de um de seus prin ci pa is ali a dos,
o go ver no do Re i no Uni do, de Tony Bla ir. De al gu ma
ma ne i ra, aca bou re sul tan do em um ca mi nho de bom
sen so. Para isso, fo ram im por tan tes as opi niões dos
go ver nos da Fran ça, Ale ma nha, Chi na e Rús sia,
como tam bém as gran des ma ni fes ta ções re a li za das
nes se úl ti mo fi nal de se ma na em Flo ren ça, Lon dres,
Frank furt e tan tas ca pi ta is eu ro péi as. Inclu si ve em
São Pa u lo hou ve uma gran de ma ni fes ta ção pela paz.
As ma ni fes ta ções po pu la res em to das as gran des ci -
da des do mun do para que se evi te a mor te de se res
hu ma nos como meio de re sol ver os pro ble mas, tam -
bém es tão sen do fun da men ta is. Qu e ro, por tan to, as -
si na lar que está sen do mu i to im por tan te o de sen ro lar
dos acon te ci men tos nos úl ti mos dias, com a ace i ta -
ção pelo go ver no ira qui a no da re so lu ção da ONU. Foi
im por tan te, para tan to, a co la bo ra ção e a ini ci a ti va
mu i to for te do Se cre tá rio-Ge ral da ONU, Kofi Annan,
as sim como do Se cre tá rio Co lin Po wel, do Go ver no
Ge or ge Bush, que teve tam bém uma ini ci a ti va de diá -
lo go com os di ver sos go ver nos, que me pa re ce foi
mu i to pro ve i to sa. Co lin Po wel, de al gu ma ma ne i ra,
ou viu os ar gu men tos mais sen sa tos da que les que
ava li a vam que tudo de ve ria ser fe i to an tes que se de -
ci dis se por uma ini ci a ti va bé li ca. E é im por tan te re gis -
trar que, por todo o mun do, há si na is de que hou ve
uma ace i ta ção mu i to po si ti va des sa de ci são. Espe ro
que ca mi nhe mos na me lhor di re ção pos sí vel.

Sr. Pre si den te, gos ta ria, ago ra, de pas sar à aná -
li se de um tema im por tan te que vem sen do de fi ni do
como pri o ri tá rio para o Go ver no ele i to de Luiz Iná cio
Lula da Sil va: o com ba te à fome e à mi sé ria. Tra ta-se
de algo que pre ci sa mos sa u dar, a ma ne i ra como o
Go ver no Lula re sol veu que o com ba te à fome e à mi -
sé ria no Bra sil cons ti tui seu ob je ti vo fun da men tal.

Fiz al gu mas su ges tões, num ofí cio en vi a do no
dia 04 de no vem bro úl ti mo ao Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, ao Co or de na dor da equi pe de tran si -
ção, Anto nio Pa loc ci, e ao Prof. José Gra zi a no da Sil -
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va, res pon sá vel pela ela bo ra ção de um pro gra ma de
se gu ran ça ali men tar e de com ba te à fome e à mi sé ria
na equi pe de tran si ção. 

Eu gos ta ria aqui, Sr. Pre si den te, em
pri me i ro lu gar, de ler um co mu ni ca do que eu 
e o Prof. José Gra zi a no da Sil va, jun ta men te 
com Maya Ta ka gi e Wal ter Be lik, fir ma mos
no úl ti mo dia 04, para, em se gui da, fa zer al -
guns co men tá ri os:

Em en con tro re a li za do com mem bros
da equi pe de tran si ção com co or de na do res
exe cu ti vos do Pro je to Fome Zero e o Se na -
dor Edu ar do Su plicy, re a li za do em 04 de no -
vem bro de 2002, o Se na dor Su plicy en tre -
gou uma car ta di ri gi da ao Pre si den te ele i to,
Sr. Luiz Iná cio Lula da Sil va, ao Sr. José
Gra zi a no da Sil va e ao co or de na dor da
equi pe de tran si ção, Sr. Anto nio Pa loc ci, no
qual traz uma sé rie de re fle xões e su ges -
tões so bre as van ta gens e des van ta gens da 
ins ti tu i ção dos car tões de ali men ta ção e a
im por tân cia da me lhor co or de na ção de es -
for ços por par te dos go ver nos da União, dos 
es ta dos e dos mu ni cí pi os vi san do à ga ran tia 
de uma ren da ne ces sá ria, seja atra vés do
car tão de ali men ta ção ou de for mas de ren -
da mí ni ma e bol sa-es co la. Em fun ção das
con si de ra ções apre sen ta das na car ta e da
re u nião re a li za da, che gou-se às se guin tes
con clu sões:

1. O tema do com ba te à fome é fun da -
men tal hoje no Bra sil. A de cla ra ção do pre -
si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va, no
pri me i ro dia após os re sul ta dos das ele i -
ções, foi em ble má ti ca no sen ti do de tra zer
para o cen tro do de ba te o com ba te à fome e 
o res ga te so ci al em fa vor dos ex clu í dos e
dos dis cri mi na dos. Se gun do suas pa la vras,
“a ma i o ria da so ci e da de bra si le i ra vo tou
pela ado ção de ou tro mo de lo eco nô mi co e
so ci al, ca paz de as se gu rar a re to ma da do
cres ci men to e do de sen vol vi men to eco nô mi -
co com ge ra ção de em pre go e dis tri bu i ção
de ren da”.

2. O pro ble ma da fome está as so ci a do
à fal ta de po der aqui si ti vo e não à fal ta de
pro du ção de ali men tos. Se gun do es ti ma ti -
vas da FAO – Orga ni za ção das Na ções Uni -
das para a Agri cul tu ra e Ali men ta ção, o Bra -
sil tem uma dis po ni bi li da de per ca pi ta de
ali men tos equi va len te a 2.960Kcal/dia, bas -

tan te aci ma do mí ni mo re co men da do, de
1.900Kcal. Há, no en tan to, uma gran de par -
ce la de sub nu tri dos com um con su mo mé -
dio de 1.650Kcal/pes soa/dia, de tal for ma
que es ta mos clas si fi ca dos pela FAO na ca -
te go ria 3 (de 1 a 5 para pro por ções cres cen -
tes de sub nu tri dos) jun ta men te com pa í ses
como a Ni gé ria, Pa ra guai e Co lôm bia.

3. O com ba te à fome exi ge um con jun -
to de po lí ti cas pú bli cas ar ti cu la das en tre si,
en tre as qua is de ve mos des ta car as po lí ti -
cas de dis tri bu i ção de ren da, de ri que za e
de pro mo ção da ci da da nia. Me re cem des ta -
que, no caso bra si le i ro, as po lí ti cas es tru tu -
ra is de ge ra ção de em pre go e ren da, a re -
for ma agrá ria, o in cen ti vo à agri cul tu ra fa mi -
li ar e as po lí ti cas de Bol sa-Esco la e Ren da
Mí ni ma.

4. No en tan to, con for me ex pli ci ta do no
li vro “Com ba te à Fome e à Po bre za Ru ral”,
or ga ni za do pela equi pe do Pro je to Fome
Zero e edi ta do pelo Insti tu to Ci da da nia, o
com ba te à fome não é si nô ni mo de com ba te 
à po bre za. “Não é pos sí vel eli mi nar a for me
es pe ran do que a ren da cres ça e seja mais
bem dis tri bu í da”. São ne ces sá ri as po lí ti cas
es pe cí fi cas para for ne cer os me i os bá si cos
para so bre vi vên cia das fa mí li as sem con di -
ções eco nô mi cas, ao mes mo tem po em que 
cri em me ca nis mos di nâ mi cos em ou tras
áre as da eco no mia, como a pro du ção e a
dis tri bu i ção de ali men tos, ser vin do tam bém
como me ca nis mos edu ca ti vos para a li ber -
ta ção da de pen dên cia des sas po lí ti cas es -
pe cí fi cas. 

5. Por isso, o com ba te à fome exi ge
po lí ti cas com ple men ta res es pe cí fi cas, como 
as do car tão de ali men ta ção, a for ma ção de
es to ques de ali men tos de se gu ran ça, o
com ba te à des nu tri ção ma ter no-in fan til, a
edu ca ção ali men tar e a am pli a ção da ali -
men ta ção es co lar.

Con for me en tre vis ta re a li za da pelo Se -
na dor Edu ar do Su plicy – que cons ta em seu 
li vro: “Ren da de Ci da da nia – a Sa í da é pela
Por ta” (edi ta do pela Cor tez Edi to ra e Fun da -
ção Per seu Abra mo), com Ja mes To bin, um
dos ide a li za do res da po lí ti ca de Ren da Mí ni -
ma – como o im pos to de ren da ne ga ti vo (ou 
o ren da bá si ca) en vol ve um vo lu me mu i to
gran de de re cur sos para ser apli ca do de
pron to em uma si tu a ção de emer gên cia, um 
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sis te ma ba se a do nos car tões de ali men tos
pode ser um pas so ini ci al no ca mi nho da
Ren da Bá si ca ou de Ci da da nia. 

Esse é o pon to so bre o qual fa rei al gu -
mas re fle xões em se gui da.

6. O for ta le ci men to das po lí ti cas lo ca is
– para áre as me tro po li ta nas e ru ra is, além
do in cen ti vo ao de sen vol vi men to das pe que -
nas e mé di as ci da des – é ou tro as pec to es -
sen ci al do pro gra ma que apre sen ta mos
para o país.

7. O con jun to des sas po lí ti cas, co or de -
na do por uma ins tân cia de go ver no li ga da
di re ta men te à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
per mi ti rá im plan tar uma po lí ti ca de se gu ran -
ça ali men tar no País, vi san do ga ran tir o di -
re i to fun da men tal à ali men ta ção de qua li da -
de.

8. Uma po lí ti ca de se gu ran ça ali men -
tar, de vi da men te ar ti cu la da nos três ní ve is
de go ver no (fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal) e
com a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil, será
o em brião do novo mo de lo de de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al que o go ver no
Lula pre ten de para o País. As ex pe riên ci as
bem-su ce di das atu al men te exis ten tes, se -
jam por par te de ór gãos pú bli cos, se jam por
par te da so ci e da de ci vil or ga ni za da, se rão
apro ve i ta das e am pli a das den tro do pos sí vel 
pelo nos so go ver no.

9. A im plan ta ção de um pro gra ma pi lo -
to de se gu ran ça ali men tar atin gi rá pri o ri ta ri -
a men te os mu ni cí pi os e re giões do País em
si tu a ção de ris co, como os atin gi dos pela
seca e as re giões com bol sões de po bre za.

10. Nas pró xi mas se ma nas, a equi pe
de tran si ção de ve rá le van tar to das as in for -
ma ções ne ces sá ri as e, ao mes mo tem po,
par ti ci pa rá de de ba tes com to dos aque les
que te nham acu mu la do ex pe riên ci as re le -
van tes no com ba te à fome e à mi sé ria com
o in tu i to de de ta lhar a im plan ta ção do pro je -
to Fome Zero. Essas ações in clu em a par ti -
ci pa ção em se mi ná ri os e dis cus sões pú bli -
cas que as di ver sas ins ti tu i ções es ta rão or -
ga ni zan do para que pos sa mos che gar às
for mas efe ti vas de com ba te à fome e à mi -
sé ria no Bra sil.

Sr. Pre si den te, as si na lo que o IBGE, des de on -
tem, está re a li zan do um sim pó sio de gran de im por -
tân cia so bre a ma ne i ra de su pe rar mos o pro ble ma

da fome e da mi sé ria no Bra sil. Está par ti ci pan do o
pro fes sor in glês Pe ter Town send, da Uni ver si da de
de Lon dres, que faz sua pri me i ra vi si ta ao Bra sil. Se -
gun do as pa la vras dele, de ve mos es ta be le cer prá ti -
cas uni ver sa is, pois não acre di ta que ri cos que pas -
sas sem por pe río dos di fí ce is gos ta ri am de re ce ber
cu pons de ali men to. Isso foi dito por Pe ter Town send 
em sua pa les tra on tem. S. Sª dá aula de po lí ti cas so -
ci a is in ter na ci o na is na Lon don Scho ol of Eco no mics
e é con si de ra do um dos mais im por tan tes es pe ci a -
lis tas nes sa área. 

Qu e ro res sal tar que, se gun do in for ma a im pren -
sa hoje, o Pro fes sor Pe ter Town send terá a pos si bi li -
da de de di a lo gar com os res pon sá ve is pelo Pro je to
Fome Zero em São Pa u lo. 

Eu gos ta ria de as si na lar que está pre sen te, na
tri bu na de hon ra do Se na do, o Se cre tá rio de Pla ne ja -
men to de Belo Ho ri zon te, Ma u rí cio Bor ges Le mos,
que, in clu si ve, está co o pe ran do com a equi pe de tran -
si ção do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

A res pe i to des se as sun to, Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de in for mar que no úl ti mo do min go es ti ve na
ci da de de Ti ra den tes, no ba ir ro Cas tro Alves. Vi si tei a
fa ve la em que mora o Sr. Fran cis co Apa re ci do Vi cen -
te, nas ci do em Ri be i rão Pre to, em 1963, com sua es -
po sa, Ma ria José Pe dro sa da Sil va, nas ci da no Rio de 
Ja ne i ro em 1966, por tan to, com 36 anos, e que par ti -
ci pa ram do pro gra ma do ho rá rio ele i to ral pelo PT,
quan do o Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va,
fa zia cam pa nha, por tan to, há cer ca de um mês. Na
oca sião, foi apre sen ta da a his tó ria do Sr. Fran cis co,
que tem como prin ci pal ati vi da de eco nô mi ca a co le ta
de ma te ri a is re ci clá ve is. Ele pró prio – sem a aju da de
qual quer ani mal – puxa a sua car ro ci nha na fa ve la
Cas tro Alves.

Ele mora em uma rua não as fal ta da, onde,
quan do cho ve, há mu i ta lama e mu i ta po e i ra, nos dias
de ca lor. A fa mí lia vive em um ca se bre mu i to sim ples
com suas cin co cri an ças. Em ver da de, quan do foi fe i -
ta a re por ta gem, ele ti nha ape nas qua tro fi lhos. Hoje,
tem cin co, ten do a úl ti ma, Dé bo ra Pe dro sa Vi cen te,
um mês de ida de, pois nas ceu em 20 de se tem bro
pas sa do. Ele tem o Johnny, nas ci do em 2001; Sir ley,
em 1998; o Adri a no, em 1994 e o Fran cis co Apa re ci do 
Vi cen te Jú ni or, nas ci do em 2000. São, por tan to, cin co 
cri an ças ten do a mais ve lha, o Adri a no, oito anos de
ida de.

Con se gue ob ter o Sr. Fran cis co Apa re ci do Vi cen -
te cer ca de R$5,00 por mês na sua ati vi da de de ca ta -
dor de pa pel, pa pe lão, ma te ri a is plás ti cos e de alu mí -
nio, ven den do o ma te ri al que pega nas ruas. Não con -
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se guiu, nos úl ti mos 2, 3 anos, qual quer em pre go re gu -
lar. Por isso essa foi a sua ati vi da de eco nô mi ca.

Ora, eu re sol vi vi si tá-lo, bem como os mo ra do -
res de sua rua, uma vez que ele está ins cri to no Pro -
gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma Asso ci a do à
Edu ca ção, que a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Pa u lo
ins ti tu iu nes se dis tri to, que é um dos mais ca ren tes do 
Mu ni cí pio de São Pa u lo.

Tive a opor tu ni da de de di a lo gar com ele e tam -
bém com ou tras fa mí li as para sa ber se pre fe ri am re -
ce ber um cu pom de ali men ta ção no lu gar da trans fe -
rên cia de ren da na for ma mo ne tá ria. A opi nião pra ti -
ca men te unâ ni me de to dos os mo ra do res, in clu si ve
do Sr. Fran cis co Apa re ci do Vi cen te, é a de que será
sem pre me lhor re ce ber a trans fe rên cia de ren da,
como um di re i to à ci da da nia, na for ma mo ne tá ria,
por que lhes per mi te a ma i or li ber da de de es co lha.

Eu tive tam bém a opor tu ni da de, na úl ti ma se -
gun da-fe i ra à no i te, de ir à es co la Ma ria Mon tes so ri,
na ci da de Lí der, no Ba ir ro de Ita que ra, onde se re u ni -
ram, apro xi ma da men te, du zen tas mães be ne fi ciá ri as
do Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, do Mu ni cí pio de São
Pa u lo, há apro xi ma da men te um ano.

Ali, pre sen te in clu si ve a co or de na do ra do Pro gra -
ma de Ren da Mí ni ma Asso ci a da à Edu ca ção, Srª Ana
Fon se ca, ti ve mos a opor tu ni da de de es ta be le cer um
diá lo go so bre as van ta gens e as des van ta gens do pa -
ga men to da ren da mí ni ma em cu pons de ali men ta ção,
seja in te gral men te ou par ci al men te, e as do pa ga men to
em for ma mo ne tá ria. De po is de pro fun da dis cus são, as
mães ali pre sen tes, apro xi ma da men te du zen tas, che -
ga ram à con clu são de que o pa ga men to será mais ade -
qua do se for fe i to em for ma mo ne tá ria.

Ain da hoje, fa rei uma co mu ni ca ção ao Pre si -
den te Lula e ao co or de na dor do go ver no de tran si ção, 
Antô nio Pa loc ci, bem como ao meu caro ami go José
Gra zi a no da Sil va, para trans mi tir-lhes es sas in for ma -
ções que se jun tam às ob ser va ções de es pe ci a lis tas,
como as do Pro fes sor Pe ter Town send, que hoje está
vi si tan do o Bra sil, tra zen do uma opi nião que con si de -
ra mos re le van te. Sa u da mos o Pre si den te Luís Iná cio
Lula da Sil va por es tar ini ci an do uma nova era no Bra -
sil, dan do pri o ri da de to tal ao com ba te à fome e à mi -
sé ria. Te nho cer te za de que esse ob je ti vo será al can -
ça do.

O Pre si den te do IBGE, Sér gio Bes ser man, des -
ta cou o es ta be le ci men to de uma li nha ofi ci al de po -
bre za no Bra sil. O Se na do Fe de ral já apro vou, por
una ni mi da de, pro je to de lei de mi nha au to ria que ins -
ti tui essa li nha de po bre za. Res sal to ain da que esse
pro je to se en con tra na Câ ma ra dos De pu ta dos,
aguar dan do pa re cer do De pu ta do Arman do Mon te i ro. 

Então, su ge ri que S. Exª en tras se em con ta to di re to
com o Pre si den te do IBGE e os res pon sá ve is por este 
se mi ná rio, que se re a li za no Rio de Ja ne i ro, a fim de
ter mais ele men tos para o seu pa re cer.

Sr. Pre si den te, aguar do com gran de ex pec ta ti va 
o pa re cer que o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, aqui pre -
sen te, está con clu in do a res pe i to do pro je to de lei que
ins ti tui uma ren da bá si ca de ci da da nia. A sua con tri -
bu i ção será mu i to im por tan te, que ri do Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra. Ava lio que V. Exª, que tem uma ex pe -
riên cia ex tra or di ná ria como ho mem pú bli co nes te
País, ten do sido Go ver na dor do Esta do de Mi nas, De -
pu ta do em tan tas oca siões e Se na dor, meu co le ga,
sem pre con tri bu in do com pro po si ções e idéi as, cer ta -
men te es ta rá dan do uma con tri bu i ção fun da men tal
para os des ti nos de nos so País.

Qu e ro co la bo rar o má xi mo que pu der para que o 
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra pos sa apre sen tar ao Se -
na do Fe de ral uma con tri bu i ção de gran de re le vân cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje, na ci da de de Sal va dor, na Ba -
hia, o Se na do da Re pú bli ca es ta rá re pre sen ta do em
mais uma eta pa do de ba te so bre a re for ma do Po der
Ju di ciá rio no Bra sil, na pes soa de um dos ho mens mais
com pe ten tes, mais lú ci dos, sem pre de vo ta do ao Di re i to, 
com uma lon ga vida li ga da à ma gis tra tu ra do País, es -
pe ci al men te nes ta Casa: o nos so emi nen te ami go e Se -
na dor Ber nar do Ca bral. S. Exª está de i xan do o Se na do
no fim de ja ne i ro do pró xi mo ano e o faz em paz e de
cons ciên cia tran qüi la, pois tem tri lha do uma vida dig na,
hon ra da, mar ca da pelo ca rá ter, pela in te li gên cia, pela
lu ci dez, pelo ta len to, me re cen do sem pre a con si de ra -
ção do Se na do, por ser um dos ho mens pú bli cos mais
com pe ten tes e hon ra dos des ta Casa.

Sua pre sen ça hoje em Sal va dor é para par ti ci -
par do Con gres so re a li za do pela Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil, para tra tar es pe ci fi ca men te da re for ma
do Ju di ciá rio.

 Esta Casa co nhe ce o em pe nho com que S. Exª
vem atu an do para apro var a re for ma do Ju di ciá rio,
exa ta men te por di zer res pe i to a uma das áre as mais
im por tan tes da vida re pu bli ca na no Bra sil.
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É cer to que pre sen ça de Ber nar do Ca bral como
pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia faz au men tar o in te res se dos se na do res nos
pro je tos que por ali tra mi tam, to dos de gran de sig ni fi -
ca ção para o Bra sil.

É im por tan te a pre sen ça de S.Exª nos de ba tes 
da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, em seu Con -
gres so que se re a li za em Sal va dor, ins ta la do com a
pre sen ça do fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz
Iná cio Lula da Sil va. É a OAB se es for çan do para
que toda a Na ção par ti ci pe dos de ba tes re la ti vos ao 
Di re i to no País.

Cor rem nes ta Casa, não ape nas no mur mú rio
dos ga bi ne tes ou dos cor re do res, não ape nas na con -
ver sa in for mal com os Se na do res, bo a tos so bre a ten -
ta ti va de se adi ar o de ba te so bre a re for ma do Po der
Ju di ciá rio. A ale ga ção prin ci pal é que o Se na do Fe de -
ral es ta ria agin do com pres sa na dis cus são e vo ta ção
da ma té ria, que ain da vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
Ale ga-se que se ria pre fe rí vel de i xar a ques tão para o
Con gres so que se ins ta la rá em fe ve re i ro do pró xi mo
ano, e para o fu tu ro Go ver no. 

Ora, a re for ma já se ar ras ta por dez anos.
Adiá-la ago ra para o pró xi mo ano sig ni fi ca rá, na cer -
ta, en ga ve tá-la por mais qua tro anos. E por quê? Por -
que, como to dos sa be mos, a pri o ri da de anun ci a da
pelo go ver no que se ins ta la rá em ja ne i ro é a vo ta ção
da re for ma da Pre vi dên cia, da re for ma tri bu tá ria, da
re for ma da le gis la ção tra ba lhis ta e da re gu la men ta -
ção do art. 192 da Cons ti tu i ção, que tra ta do Sis te ma
Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Não es tou en tran do no mé ri to des sas pri o ri da -
des. Enten do bem a im por tân cia cru ci al des sas re for -
mas. Estou di zen do ape nas que, sen do com ple xas,
exi gem exa us ti va ne go ci a ção po lí ti ca no Con gres so
e, na tu ral men te, de man da rão tem po para se rem
apro va das. E a re for ma do Ju di ciá rio, não sen do pri o -
ri tá ria, se ar ras ta rá atra vés do tem po, bus can do nova
opor tu ni da de de apro va ção. Não é pri o ri tá ria?  É pri o -
ri tá ria sim, por que a si tu a ção em que se en con tram os 
Tri bu na is Su pe ri o res no Bra sil e o Ju di ciá rio nos Esta -
dos é de des con for to to tal à len ti dão com que os fe i tos 
são jul ga dos, com enor me pre ju í zo à pres ta ção ju ris -
di ci o nal.

A re for ma do Ju di ciá rio não pode con ti nu ar pa -
ra li sa da nes ta Casa. E foi em ra zão da atu a ção do Se -
na do da Re pú bli ca como um todo, pe los seus 81 Se -
na do res, sob os aus pí ci os, in te li gên cia e ta len to de
Ber nar do Ca bral, que es ta mos con clu in do o nos so
tra ba lho para que seja en vi a do à Câ ma ra dos De pu -
ta dos para apre ci a ção fi nal e, as sim, pos sa en trar em
vi gor a tão es pe ra da re for ma.

A re for ma tem tam bém o mé ri to de ra ci o na li zar o
tra ba lho, de re du zir a car ga de pro ces sos que che gam
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Su pe ri or Tri bu nal de Jus -
ti ça, Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos, Tri bu na is de
Alça da, aos ju í zes de 1ª ins tân cia. Os ga bi ne tes dos ju í -
zes des ses tri bu na is es tão ato la dos de pro ces sos. 

A ver da de é que os ju í zes da Su pre ma Cor te, os 
ju í zes do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, são mi nis tros
que re pre sen tam o sen ti men to na ci o nal, a vo ca ção
re pu bli ca na, a de fe sa do di re i to da fe de ra ção e da de -
mo cra cia. E es pan ta qual quer vi si ta que se faça ao
ga bi ne te dos mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e 
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. Lá po dem ser en con -
tra dos cen te nas, mi lha res de pro ces sos, qua se to dos
re pe ti ti vos, em ra zão da au sên cia de nor mas que
ace le rem os jul ga men tos. E a so lu ção para esse pro -
ble ma cha ma-se sú mu la vin cu lan te, um dos pon tos
mais im por tan tes da re for ma do Po der Ju di ciá rio.

Qu e ro ler, para cons tar dos ana is, re cen te edi to ri al 
do “Jor nal do Bra sil”  sob o tí tu lo “Sú mu la e Pres sa”.

Com sim pli ci da de, mas com au to ri da -
de do Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça (STJ), o Mi nis tro Nil son Na ves re du -
ziu às suas de vi das pro por ções a po lê mi ca
ali men ta da pela Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil e por al guns ma gis tra dos de ins tân ci -
as in fe ri o res, em tor no da pres sa com que
es ta ria sen do con du zi da a re for ma do Ju di -
ciá rio:

“O pro je to de emen da já tra mi ta há 10
anos no Con gres so e, em sua con for ma ção
atu al, o Ju di ciá rio equi pa ra-se a um trem
fora dos tri lhos.”

Só o cor po ra ti vis mo de al guns e a pre -
o cu pa ção com uma su pos ta ca pi tis di mi -
nu tio de ou tros po dem ex pli car a re sis tên cia 
à ado ção, por exem plo, do ins ti tu to da sú -
mu la vin cu lan te, ins tru men to des ti na do a li -
be rar os tri bu na is su pe ri o res do re jul ga men -
to de re cur sos re pe ti ti vos, re vol ven do ma té -
ri as mais do que pa ci fi ca das, em inú me ros
acór dãos do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF), do STJ e do Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho (TST).

Na quar ta-fe i ra, o Su pre mo de cla rou
cons ti tu ci o nal o pa rá gra fo 3º do ar ti go 28 da 
já es que ci da Lei 9.868/99, se gun do o qual
suas de ci sões em ações di re tas de in cons ti -
tu ci o na li da de têm “efi cá cia con tra to dos e
efe i to vin cu lan te em re la ção aos ór gãos do
Po der Ju di ciá rio e à Admi nis tra ção Pú bli ca”.
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A Cons ti tu i ção vi gen te já pre via o efe i -
to vin cu lan te das de ci sões de fi ni ti vas de
mé ri to pro fe ri das pelo STF nas ações de cla -
ra tó ri as de cons ti tu ci o na li da de. A lei de
1999 es ten deu, por evi den te iso no mia, tal
efe i to às de ci sões re la ti vas às ações de in -
cons ti tu ci o na li da de.

Se o Su pre mo pode de cla rar uma nor -
ma le gal cons ti tu ci o nal, com efi cá cia erga
om nes, por que não po de ria, des de já, aco -
lher ou re pe lir uma ação de in cons ti tu ci o na -
li da de, com o mes mo efe i to?

Ou seja, mes mo sem que a Cons ti tu i -
ção te nha sido al te ra da, já está con sa gra da, 
na Su pre ma Cor te, a con cep ção ób via de
que a ju ris pru dên cia con so li da da de tri bu na -
is su pe ri o res tem de ser aca ta da pe los ma -
gis tra dos das ins tân ci as in fe ri o res.

A ale ga ção de que a re for ma do Ju di -
ciá rio, con subs tan ci a da no pro je to de emen -
da cons ti tu ci o nal re la ta do pelo se na dor Ber -
nar do Ca bral (PFL–AM), já apro va do pela
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se -
na do, não me re ceu um de ba te apro fun da do, 
den tro e fora do Con gres so, agri de o fato de 
que o as sun to vem sen do dis cu ti do e re dis -
cu ti do há dez anos.

O se na dor ama zo nen se, ex-mi nis tro
da Jus ti ça, pre fe riu apre ci ar pro pos ta por
pro pos ta, den tre as cen te nas de emen das
apre sen ta das ao pro je to vin do da Câ ma ra
dos De pu ta dos. De i xou de lado a va i da de
de ter seu nome im pres so num subs ti tu ti vo
a fim de que a tra mi ta ção da re for ma do Ju -
di ciá rio não con ti nu as se no seu ha bi tu al
adá gio.

O tra ba lho de ou ri ve sa ria ju rí di ca do
re la tor da ma té ria no Se na do – que não ren -
de vo tos, como es tra das, pon tes e vi a du tos
– terá sido um dos mo ti vos de sua não-re e -
le i ção.

O ple ná rio do Se na do Fe de ral está no
de ver de vo tar o pro je to de emen da cons ti -
tu ci o nal da re for ma do Ju di ciá rio ain da nes -
ta ses são le gis la ti va.

No mo men to, a pres são de ad vo ga dos 
e ju í zes é para que se adie a vo ta ção para o 
ano que vem. Mas, como se sabe, no pró xi -
mo ano tam bém te re mos a Se ma na San ta,
o Car na val, as fes tas ju ni nas, o re ces so de
ju lho e, de novo, o Na tal.

Não se pode mais fi car adi an do re for -
ma tão re le van te para as ca len das gre gas
que, como se sabe, não exis ti ram.”Aí está o
pon to de vis ta de um gran de ór gão da im -
pren sa bra si le i ra.

Ocu po esta tri bu na no mo men to em que o Se -
na dor Ber nar do Ca bral está vi a jan do para Sal va dor,
onde, esta tar de, fa la rá no Con gres so da Ordem dos 
Advo ga dos do Bra sil, re i te ran do, de for ma ve e men -
te, mas tam bém en vol ven te, que a re for ma do Ju di -
ciá rio já tra mi ta nes ta Casa por dez anos e não
pode ser adi a da, ago ra sob o pre tex to  de al guns
ado ra do res que de se jam que tudo fi que para ser de -
ba ti do sob os aus pí ci os do novo go ver no do Pre si -
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Não, o Con gres so é uma ins ti tu i ção de mo crá ti -
ca, fe de ra ti va e, con se qüen te men te, tem que de ci dir
um as sun to des sa na tu re za den tro de sua tra mi ta ção
nor mal, sob a ins pi ra ção, a in te li gên cia e o ta len to do
Se na dor Ber nar do Ca bral, que, re pi to, hoje à tar de,
mar ca rá sua pre sen ça no Con gres so dos Advo ga dos
do Bra sil, pro mo vi do pela OAB.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, por per mu ta
com o Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, para fa lar
em se gui da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
fica ins cri to. Após o pro nun ci a men to do Se na dor
Osmar Dias, con ce de rei a pa la vra a V. Exª.

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, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia apro vou um im por -
tan tís si mo pro je to de re so lu ção, de mi nha au to ria,
que ain da terá de ser vo ta do pelo Ple ná rio do Se na do. 
Estou pro pon do a al te ra ção do art. 4º do Có di go de
Éti ca, que ori en ta os tra ba lhos do Con se lho de Éti ca
do Se na do Fe de ral no que se re fe re, es pe ci fi ca men -
te, ao mo men to em que o Se na dor que es te ja sen do
ob je to de in qué ri to ou pro ces so pos sa usar do di re i to
de re nun ci ar e, as sim, fu gir da cas sa ção e dos seus
efe i tos, como, por exem plo, a per da dos di re i tos po lí ti -
cos e,  con se qüen te men te, a can di da tu ra nas ele i -
ções se guin tes e sua vol ta ao Se na do.

De acor do com o meu pro je to, a par tir do mo -
men to em que o Con se lho de Éti ca der co nhe ci men to
à Mesa de de nún cia fun da men ta da, o Se na dor que
te nha sido ob je to da de nún cia não po de rá re nun ci ar
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e, des sa for ma, in ter rom per o pro ces so ou o in qué ri to
com o con se qüen te ar qui va men to. Assim, no mo men -
to em que o Con se lho de Éti ca der co nhe ci men to da
de nún cia, aque le Se na dor de ve rá aguar dar até o fi nal 
do in qué ri to e do pro ces so, para que o Con se lho de
Éti ca en ca mi nhe à Mesa a de ci são quan to à sua cul -
pa, ou não, em re la ção à de nún cia fe i ta por um ci da -
dão ou en ti da de re pre sen ta ti va da so ci e da de.

Qu an do apre sen tei este pro je to de re so lu ção
em ou tu bro de 2001 – por tan to, há mais de um ano –,
ha via ocor ri do um epi só dio his tó ri co nes ta Casa. Na
ver da de, par ti ci pa mos, na Le gis la tu ra pas sa da, de
mo men tos his tó ri cos. Como in te gran te do Con se lho
de Éti ca, vo tei pela cas sa ção do pri me i ro Se na dor da
Re pú bli ca cas sa do, de nun ci a do que fora por des vio
de re cur sos pú bli cos. De po is, fui de sig na do pelo Pre -
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia do Se na do Fe de ral, Se na dor Ber nar do Ca bral,
para re la tar o pro ces so do Se na dor Ja der Bar ba lho,
que apre sen ta ra re cur so à Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, pe din do am plo di re i to de de fe sa.

Qu an do re la ta va o pro ces so, re ce bi enor me
pres são, para que, em meu re la tó rio, con si de ras se o
di re i to de am pla de fe sa em uma fase de in qué ri to,
que, por tan to, não per mi tia o di re i to de de fe sa ao Se -
na dor Ja der Bar ba lho. Apre sen tei – e a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia apro vou – pa re cer
que ne gou o am plo di re i to de de fe sa ao Se na dor Ja -
der Bar ba lho.

Logo após, o Se na dor Ja der Bar ba lho re nun ci -
ou ao seu man da to, fu gin do, por tan to, do pro ces so de 
cas sa ção que se abri ria em fun ção das de nún ci as fe i -
tas e co lo ca das à dis po si ção do Con se lho de Éti ca do 
Se na do Fe de ral.

A re nún cia do Se na dor Ja der Bar ba lho foi mo ti -
vo de no tí cia na im pren sa na ci o nal, e hou ve, por par te 
da so ci e da de bra si le i ra – prin ci pal men te no meu
Esta do –, uma co bran ça: por que o pro ces so tem de
ser in ter rom pi do? Por que o Se na do Fe de ral tem de
in ter rom per o pro ces so de in ves ti ga ção, para não
con clu ir so bre o jul ga men to da que le Se na dor que ha -
via sido acu sa do? 

Foi, en tão, que, di an te da re cla ma ção e do an -
se io da so ci e da de bra si le i ra, ins pi rei-me para apre -
sen tar o pro je to de re so lu ção que foi apro va do na ma -
nhã de on tem pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia do Se na do.

Se aque le pro je to de re so lu ção hou ves se sido
apro va do an tes do ato de re nún cia do Se na dor Ja der
Bar ba lho, S. Exª não mais po de ria can di da tar-se, por -
que no meu pro je to está pre vis to o se guin te: o ato de
re nún cia ao man da to é pes so al e pode ser as su mi do

pelo Se na dor no mo men to em que qui ser, mas, ao  re -
nun ci ar, pre ci sa sa ber que per de rá os di re i tos po lí ti -
cos e não po de rá can di da tar-se a qual quer car go ele -
ti vo nas ele i ções pró xi mas.

Acon te ce que, mes mo ten do o pro ces so que en -
vol via o Se na dor Ja der Bar ba lho con ti nu a do no âm bi -
to da Jus ti ça, hou ve a can di da tu ra, a ele i ção, e S. Exª
vol ta para a Câ ma ra dos De pu ta dos.

É cla ro que o Esta do do Pará en ten deu que de -
ve ria ele ger o Se na dor Ja der Bar ba lho para De pu ta -
do Fe de ral. Mas cha mo a aten ção para o fato de que 
não po de mos mais con ti nu ar fin gin do que que re mos
pro mo ver a lim pe za éti ca na po lí ti ca; ela pre ci sa ser
pro mo vi da não ape nas nos dis cur sos, mas nos ges -
tos, nas ati tu des, nos pro ce di men tos e nas pro vi dên -
ci as que nós mes mos de ve mos to mar, para que o
País pos sa acre di tar mais nas ins ti tu i ções pú bli cas e 
po lí ti cas, já que  hoje a des cren ça é enor me.

Qu an do se abre uma pes qui sa, qual quer que
seja, as ins ti tu i ções pú bli cas ou o Con gres so Na ci o -
nal mais es pe ci fi ca men te fica lá atrás, com o cré di to
de ape nas 5% da po pu la ção no ser vi ço que pres ta à
so ci e da de.

Se não ado tar mos um pro ce di men to éti co ab so -
lu ta men te ri go ro so, Sr. Pre si den te, não ha ve re mos de 
con quis tar a con fi an ça e a cre di bi li da de da so ci e da de 
bra si le i ra.

Por isso, quan do apre sen tei o Pro je to de Re so -
lu ção, con fi a va na apro va ção na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – CCJ. Peço à Mesa do
Se na do Fe de ral que tome a pro vi dên cia de co lo cá-lo
na pa u ta já, se pos sí vel, re gi men tal men te, da pró xi ma 
se ma na, para que este Pro je to de Re so lu ção seja vo -
ta do e pos sa mos ofe re cer à so ci e da de bra si le i ra um
ins tru men to de con ven ci men to de que que re mos,
sim, pro mo ver uma lim pe za éti ca na po lí ti ca. Qu e re -
mos es ta be le cer re gras que pro por ci o nem cre di bi li -
da de à so ci e da de bra si le i ra. É im por tan te que o Con -
gres so Bra si le i ro es te ja aí in clu í do por que a con fi an -
ça e a cre di bi li da de de vem ser con quis ta das. Para
isso, não se rão su fi ci en tes os dis cur sos ou as de cla -
ra ções de boas in ten ções. Será, sim, ne ces sá rio que
este Con gres so tome me di das e pro ce da de acor do
com as as pi ra ções da so ci e da de, que, nas úl ti mas
ele i ções, deu uma de mons tra ção mu i to cla ra da in sa -
tis fa ção em re la ção à clas se po lí ti ca bra si le i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Osmar Dias, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Com mu i to
or gu lho, con ce do um  apar te ao Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, que foi o Re la tor do Pro je to de Re so lu ção de
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mi nha au to ria. Ontem, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, apro vou-se um subs ti tu ti vo de S.
Exª que  me aju dou, por tan to, a cons tru ir esta pro pos -
ta que, no meu en ten di men to, cor res pon de aos an se i -
os da so ci e da de bra si le i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na -
dor, Osmar Dias, V. Exª co nhe ce a pre o cu pa ção que
te mos no exer cí cio do man da to. O Se na do da Re pú -
bli ca tem que ser uma Casa cons ti tu í da de ci da dãos
que te nham um sen ti men to pela con tex tu a li za ção de
uma po lí ti ca que diga res pe i to à éti ca, ao de co ro par -
la men tar e à lim pe za de qual quer obs tru ção que pos -
sa di fi cul tar o apri mo ra men to da le gis la ção bra si le i ra.
V. Exª, não é pre ci so di zer, é uma das fi gu ras mais
res pe i ta das nes ta Casa, pela in te li gên cia, pelo ta len -
to, pela lu ci dez com que apre sen ta as ques tões. O
pro je to de V. Exª não foi re la ta do tão logo  apre sen ta -
do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
por que não se ria in te res san te que de ba tês se mos
uma pro pos ta se qüen ci al re la ti va a Par la men ta res
cu jos des ti nos es ta vam in de fi ni dos. O pa re cer de mo -
rou, mas en ten de mos que esse pro je to de ve ria ser
vo ta do ain da no cor ren te ano. Va mos tor cer para que
a Câ ma ra dos De pu ta dos pos sa re ce bê-lo e votá-lo
com a ra pi dez ne ces sá ria, uma vez que a pro pos ta é
ab so lu ta men te ade qua da e se qüen ci al às me di das
que vêm sen do to ma das por esta Casa. O pa re cer
pro du ziu um subs ti tu ti vo de mi nha au to ria, que sub -
me ti ra pi da men te à aná li se de V. Exª, que o apro vou
ain da in for mal men te, e, no Ple ná rio da Co mis são, ti ve -
mos opor tu ni da de de de fen dê-lo. V. Exª, mais uma vez, 
pro du ziu os ar gu men tos fun da men ta is para essa pro -
pos ta. Tra ta-se de uma le gis la ção que com ple men ta o
cor po con tex tu al, a fim de que si tu a ções como aque las 
que exis ti ram no Con gres so Na ci o nal – sur pre en den te
na con du ta dos Se na do res – não mais ocor ram. Não é
pos sí vel re nun ci ar ao man da to an tes da hora. Quem
pra ti cou al gum ilí ci to deve res pon der por ele, den tro de 
uma con fi gu ra ção le gis la ti va que evi te os abu sos ou os 
es ca pes. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu é que
agra de ço, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, es pe ci al men -
te pelo fato de ter V. Exª co la bo ra do em mu i to para a
cons tru ção des sa pro pos ta mo ra li za do ra para o par -
la men to bra si le i ro, que ha ve rá de con tar com o apo io
da so ci e da de bra si le i ra. Esta quer con fi ar no Con -
gres so Na ci o nal por que en ten de a im por tân cia que
tem essa ins ti tu i ção, prin ci pal men te nes te mo men to
de tran si ção po lí ti ca que es ta mos vi ven do.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Con ce do um 
apar te ao Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Se na dor
Osmar Dias, sem en trar no mé ri to do pro je to de V. Exª,
como pa ra en se, cor re li gi o ná rio e ami go do ex-Se na dor
Ja der Bar ba lho, que ro ape nas la men tar que o exem plo
ci ta do não te nha sido acom pa nha do de ou tros dois ca -
sos que ocor re ram aqui an te ri or men te, en vol ven do o
ex-Pre si den te des ta Casa e um ou tro Par la men tar da
re pre sen ta ção do Dis tri to Fe de ral.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pos so
fazê-lo pos te ri or men te, se V. Exª as sim o de se jar.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB –PA) – Lem bro
tam bém que o ex-Se na dor Ja der Bar ba lho foi o De pu -
ta do mais vo ta do da his tó ria po lí ti ca do Esta do do
Pará e vol ta rá a re pre sen tar aque la Uni da de da Fe de -
ra ção, tra zen do con si go a con fi an ça ex pres sa de 350
mil pa ra en ses, o que, no nos so uni ver so de re pre sen -
ta ção po lí ti ca, re pre sen ta mu i to. S. Exª con ti nua a
con tar com o apo io e o pres tí gio do povo do nos so
Esta do. Cer ta men te, ele con ti nu a rá a res pon der pe -
las acu sa ções que lhe são im pos tas e pe los pro ces -
sos que cor rem na Jus ti ça, sem se exi mir; e já ob te ve
re pe ti das vi tó ri as em mu i tas das ações que lhe são
im pu ta das. Qu e ro ape nas acres cen tar esse de ta lhe
ao dis cur so de V. Exª, em nome do povo do Pará.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Ape nas para 
sa tis fa zer o de se jo de V. Exª, os ou tros dois Se na do -
res, que V. Exª tam bém não ci tou, são os Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da;
um ele i to para vol tar ao Se na do e o ou tro ele i to De pu -
ta do Fe de ral. Mas é cla ro que não po de mos co me ter
a in jus ti ça de mis tu rar o mo ti vo que le vou à re nún cia
des ses dois úl ti mos com o mo ti vo que le vou à re nún -
cia do Se na dor Ja der Bar ba lho. 

O meu pro nun ci a men to tem um tem po li mi ta do.
Se mais tem po hou ves se, eu po de ria des cre ver o que 
acon te ceu em re la ção à Su dam e ao Ban pa rá; en fim,
para sa tis fa zer a cu ri o si da de de V. Exª, eu po de ria
des cre ver as ra zões pe las qua is as de nún ci as che ga -
ram ao Se na do Fe de ral e que mo ti va ram a aber tu ra
do in qué ri to con tra o Se na dor Ja der Bar ba lho e que
re sul tou na sua re nún cia.

Qu e ro so men te de i xar cla ro que faço um pro -
nun ci a men to apre sen tan do a mi nha ar gu men ta ção
so bre um pro je to de re so lu ção que, em meu en ten di -
men to, a ma i o ria dos bra si le i ros gos ta ria de ver apro -
va do para que, quan do um Se na dor vi es se a ser acu -
sa do, por exem plo, por des vio de di nhe i ro da Su dam,
pu des se ser pro ces sa do, jul ga do, se cul pa do, cas sa -
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do, e pu des se res pon der na jus ti ça pe los atos pra ti ca -
dos.  Esse é o fun da men to de meu pro je to.

Su pon do que al guém fos se acu sa do de des vi ar
di nhe i ro do ban co do seu Esta do e pu des se ser pro -
ces sa do. Se cul pa do, jul ga do; se ino cen ta do, con ti nu -
a ria no Se na do. Mas, se cul pa do, cas sa do, não po de -
ria mais se can di da tar nem ao Se na do Fe de ral nem à
Câ ma ra dos De pu ta dos. Esse é o ob je ti vo do meu
pro je to. Nada há a la men tar. O apar te de V. Exª se ex -
pli ca pelo fato de V. Exª ser cor re li gi o ná rio do ex-Se -
na dor Ja der Bar ba lho. Mas é cla ro que não muda em
nada o sen ti men to de que es tou aqui apre sen tan do
uma pro pos ta mo ra li za do ra e que tem o apo io da so -
ci e da de bra si le i ra.

Antes de en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro com -
par ti lhar com a po si ção ado ta da pelo Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra, que em seu pro nun ci a men to pro tes tou 
con tra o adi a men to da vo ta ção da re for ma do Po der
Ju di ciá rio. Pre si di a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia du ran te mais de um ano, en quan to o
Re la tor da pro pos ta de re for ma do Po der Ju di ciá rio,
Se na dor Ber nar do Ca bral,  apre sen ta va seu pa re cer.
S. Exª tra ba lhou in ten sa men te a fim de aten der to das
as pro pos tas e su ges tões, con ce de mos pra zos no
sen ti do de que as emen das fos sem apre sen ta das,
apre ci a mos mais de 300 emen das, mais de 200 des -
ta ques. To dos os Se na do res ti ve ram opor tu ni da de de
apre sen tar suas pro pos tas. To dos os Se na do res de -
ba te ram na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia como qui se ram. Essa pro pos ta tra mi ta há
mais de dez anos. Tra ta-se de ou tro an se io da so ci e -
da de no sen ti do de que pro mo va mos uma re for ma
que nos per mi ta ter um Ju di ciá rio mais di nâ mi co,
mais ágil e um aces so mais fá cil à Jus ti ça de to dos os
ci da dãos bra si le i ros. Só que, no mo men to em que va -
mos vo tar essa re for ma do Ju di ciá rio no ple ná rio,
pede-se mais uma vez que ela re tor ne para re e xa me
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. O
que a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
fará mais, Sr. Pre si den te? Essa pro pos ta fi cou dois
anos na que la Co mis são. Quem quis exa mi ná-la e re -
e xa mi ná-la já po de ria ter fe i to e não o fez. Por que
ago ra a pro pos ta vol ta rá? Essa é uma me di da pro te -
la tó ria, que os par ti dos que es tão as si nan do de ve ri -
am exa mi nar um pou co, por que há um an se io mu i to
gran de da so ci e da de bra si le i ra para que o Con gres so
Na ci o nal vote logo a re for ma do Ju di ciá rio. Por isso,
de i xo o meu pro tes to e peço aos Srs. Se na do res lí de -
res de par ti do que re ve jam essa po si ção de adi ar,
mais uma vez, a vo ta ção da re for ma do Ju di ciá rio.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Osmar Dias, o re que ri do por V. Exª será di li gen ci a do
na for ma re gi men tal.

Antes de con ce der a pa la vra, como Lí der, ao
Se na dor Ge ral do Melo, ouço a Se na do ra He lo í sa He -
le na, pela or dem.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para fa lar após o
Se na dor Ge ral do Melo, pela Li de ran ça da Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri ta.

Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo, como
Lí der do PSDB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so) – Sr. Pre -
si den te, há al guns dias, após uma re u nião da exe cu ti -
va do meu Par ti do, che gou-se a co gi tar de que me en -
car re gas se de trans mi tir, na tri bu na do Se na do Fe de -
ral, à Casa e ao País a li nha de con du ta pre ten di da
pelo meu par ti do em re la ção ao fu tu ro go ver no do
Pre si den te Lula. Te nho evi ta do fazê-lo, por en ten der
que não há como se fa zer opo si ção a um go ver no que 
nem co me çou. Além do mais, en ten do que opo si ção
se pra ti ca, não pre ci sa se anun ci ar. A opo si ção que o
PSDB cer ta men te pre ten de de sen vol ver é uma opo -
si ção sem ad je ti vos, opo si ção pon to, nada mais, por -
que en ten de o par ti do que a de ci são po pu lar o de sig -
nou como par ti do de opo si ção. É um par ti do que vai
para opo si ção para pres tar a sua con tri bu i ção a um
go ver no que co me ça, no sen ti do de ofe re cer op ções,
ob ser va ções, es cla re ci men tos, in for ma ções que aju -
dem esse go ver no a acer tar, por que o povo bra si le i ro
pre ci sa dis to e es pe ra isto do Pre si den te Lula. 

Por isso, me abs te nho, ago ra, de es tar anun ci -
an do li nhas es pe cí fi cas de com por ta men to em re la -
ção a este ou aque le as pec to da nova re a li da de po lí ti -
ca do Bra sil.

Há, en tre tan to, Sr. Pre si den te, ne ces si da de de
se abor dar duas ques tões. A pri me i ra de las não pode, 
nem ao me nos, ser con si de ra da par te de ne nhum es -
for ço de opo si ção do meu par ti do, por que pre ten do
fa zer um bre ve co men tá rio a res pe i to da pos si bi li da de 
de adi a men to da pos se do Pre si den te da Re pú bli ca. 
O que vou di zer não re pre sen ta ne nhu ma pos tu ra
opo si ci o nis ta, nem de crí ti ca ao novo sis te ma de po -
der no País, até por que o dono da idéia não é o PT.
Não vejo o Par ti do dos Tra ba lha do res di zen do, em
todo lu gar, que tem que ser fe i to, ou que pre ci sa ser
fe i to, ou que exi ge que seja fe i to o que for ne ces sá rio
para adi ar a pos se.
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Essa é uma idéia que, na ver da de, tem o apo io
cla ro de mu i ta gen te do meu par ti do, que tem apo io
den tro do PT, que tem crí ti cos no meu par ti do e den tro 
do PT. Por tan to, o que de se jo é ex pres sar uma opi -
nião a res pe i to do as sun to. Acre di to que não há nin -
guém, no Bra sil, que não con cor de que a es co lha do
dia 1º de ja ne i ro como data de pos se de Pre si den te
da Re pú bli ca, Go ver na do res e Pre fe i tos, foi ex tre ma -
men te in fe liz.  Foi uma so lu ção mu i to pou co cri a ti va
para um pro ble ma que po de ria ter sido re sol vi do de
ou tra for ma. E o pro ble ma qual é? Teme-se que o ad -
mi nis tra dor que sai, se pas sar um mês ou al gum tem -
po den tro do ca len dá rio do ano se guin te, pos sa com -
pro me ter a ca pa ci da de de ges tão do go ver no que se
ini cia ao em pe nhar ver bas ou as su mir com pro mis sos
fi nan ce i ros na que le pe río do fi nal da sua ges tão.

Mais fá cil do que es co lher o dia 1º de ja ne i ro
para evi tar se me lhan te co i sa te ria sido fi xar o exer cí -
cio fis cal do País para uma data que não 1º de ja ne i ro.
O iní cio do exer cí cio fis cal po de ria fa zer-se a 1º de fe -
ve re i ro, se essa fos se a data da pos se que hou ves se
sido es co lhi da, ou a 31 de ja ne i ro, se as sim de fi ni do,
de tal ma ne i ra que os atos pra ti ca dos até aque la data
se ri am atos em re la ção ao exer cí cio fi nan ce i ro an te ri -
or. Isso não se ria uma ori gi na li da de, até por que é as -
sim que se faz na ma i o ria dos pa í ses. O ano fis cal,
nos Esta dos Uni dos, co me ça no dia 01 de ju lho de um 
ano e ter mi na no dia 30 de ju nho do ano se guin te. E é
para esse pe río do que se faz o or ça men to. Por tan to,
bas ta va que mu dás se mos o pe río do do ano fis cal, e
esse ris co de com pro me ti men to do or ça men to de
todo o exer cí cio não exis ti ria.

Todo mun do con cor da que o dia 1º é um dia in -
con ve ni en te. Ago ra, acon te ce que al te rar essa data
im pli ca numa re for ma cons ti tu ci o nal. O Con gres so
Na ci o nal já fez re for mas cons ti tu ci o na is ali ge i ra das e
às pres sas – an tes que se diga isso, eu mes mo o digo. 
Mas elas acon te ce ram em mo men tos de gran de pres -
são e de gran de pre mên cia ou tal vez em mo men tos
em que o pro ces so le gis la ti vo cor reu de for ma equi vo -
ca da, tan to que foi ob je to de crí ti ca de mu i ta gen te. 

Não há por que usar esse ou ou tros exem plos
de dis cus são ace le ra da de re for ma da Cons ti tu i ção
para jus ti fi car que isso se re pi ta na cor re ção da data
da pos se. Pes so al men te, sou fa vo rá vel a que se
mude a data da pos se. Mas não sou fa vo rá vel a que
se faça uma re for ma cons ti tu ci o nal em duas ou três
se ma nas ape nas para ga ran tir uma gran de fes ta na
pos se do novo Pre si den te da Re pú bli ca. 

Pen so que mais im por tan te do que a fes ta de
pos se é o Go ver no que se ins ta la re a li zar as es pe ran -
ças que fun da ram o gran de apo io dado a ele pela po -

pu la ção. E isso ele fará – ou não fará – in de pen den te -
men te de to mar pos se no dia 1º, no dia 5, no dia 6 ou
no dia 30.

Por ca u sa dis so é que ape lo ao pró prio Pre si -
den te ele i to que dis pen se essa cor te sia e fa ci li te a
pró pria or ga ni za ção da fes ta. Em vir tu de des sa dis -
cus são, a esta hora o Ita ma raty não sabe como con vi -
dar, por que não sabe a data da pos se; a esta hora
quem de se ja vir do ex te ri or não sabe nem pode se
pro gra mar, por que não sabe a data da pos se. Esta va
na hora des se as sun to ser en cer ra do.

O Pre si den te cha ma mi nha aten ção para o tem -
po que cabe à Li de ran ça, mas faço um ape lo a S. Exª
para me per mi tir to car num se gun do as sun to, que
pen so é im por tan te seja lem bra do. 

Sr. Pre si den te, te nho vis to, com res pe i to e ad mi ra -
ção, a ini ci a ti va do Pre si den te Lula de for mar con se lhos
que aju da rão o seu Go ver no numa in ter lo cu ção com
se to res da so ci e da de. Há in clu si ve um gran de con se lho
em tor no do qual se es ta ria dis cu tin do o pac to so ci al.
Te nho que cum pri men tá-lo pela ini ci a ti va. 

Pen so ape nas que está ha ven do uma im pro pri -
e da de na apre sen ta ção des sa idéia ao País, pois
quan do ouço di zer que, por in ter mé dio des ses con se -
lhos, o Pre si den te Lula fa la rá com a so ci e da de, fico
pre o cu pa do. Esses con se lhos têm a sua com po si ção
de fi ni da por uma úni ca pes soa, que é o Pre si den te
Lula. S. Exª não pode atri bu ir a si pró prio o po der de
es co lher quem re pre sen ta a so ci e da de. Acre di to ser
im por tan te que exis tam es ses con se lhos, como ins -
tân cia de as ses so ria ao Pre si den te da Re pú bli ca, em
sua ges tão, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo, mas a so -
ci e da de bra si le i ra tem re pre sen tan tes es co lhi dos não 
por uma pes soa, mas por ela mes ma. 

O con se lho de re pre sen tan tes da so ci e da de já
está for ma do e se cha ma Con gres so Na ci o nal. Os re -
pre sen tan tes da so ci e da de são os Par la men ta res,
que têm a mes ma au to ri da de do Pre si den te ele i to. Os
Par la men ta res têm a mes ma ori gem, a mes ma fon te
e fo ram ele i tos para re pre sen tar a so ci e da de.

Faço esse re gis tro por que não pos so de i xar de
apla u dir a idéia de am pli a ção das ins tân ci as de con -
sul ta do Go ver no, em bo ra o Bra sil já es te ja che io de
con se lhos por to dos os la dos. É ape nas um a mais.
Não pos so de i xar de apla u dir a idéia de que haja mais 
essa ins tân cia de con sul ta do Po der Exe cu ti vo. Mas,
ao mes mo tem po, não pos so de i xar de re gis trar meu
re ce io de que se es te ja, com isso, ini ci an do uma eta -
pa que se ria ex tre ma men te pe ri go sa: a de con si de rar
que um Pre si den te pode cri ar nú cle os de ma ni fes ta -
ção da so ci e da de, ig no ran do que ela, pelo voto, es co -
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lheu o gran de con se lho que a re pre sen ta, o Con gres -
so Na ci o nal. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Melo, 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. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela Li de ran ça do
Go ver no, as sim que for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra, pela Li de ran ça do Blo co de Opo si ção, a Se -
na do ra He lo í sa He le na.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos, Se na do ra.
A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, eu até vol ta ria à tri bu na
para tra tar das ques tões que fo ram dis cu ti das pelo
Se na dor Ge ral do Melo. Te nho a obri ga ção de di zer
que S. Exª não pre ci sa se pre o cu par com as dis cus -
sões so bre o pac to. Na pró xi ma se ma na, fa la rei es pe -
ci fi ca men te do pac to, por que te nho uma com pre en -
são di fe ren ci a da dele. Mas se fos se eu Pre si den te da
Re pú bli ca – o que nun ca ocor re rá –, S. Exª te ria mo ti -
vos para pre o cu pa ções. Com o nos so com pa nhe i ro
Lula, com cer te za, S. Exª não pre ci sa ter pre o cu pa -
ções. O Lula não será pe ri go so para con cep ções es -
pe cí fi cas da de mo cra cia.

Tra go al gu mas con si de ra ções rá pi das, Sr. Pre si -
den te, não po de ria de i xar de fazê-lo, so bre as de cla -
ra ções da das pelo atu al Pre si den te da Re pú bli ca na
Uni ver si da de de Oxford, na Ingla ter ra. Diz o Pre si den -
te da Re pú bli ca, em de cla ra ções, na mi nha con cep -
ção, ab so lu ta men te in fe li zes, que no Bra sil não exis te
fome, fa zen do uma crí ti ca ao Pro je to Fome Zero apre -
sen ta do pelo Go ver no Lula. Sin ce ra men te, não vi isso 
com in dig na ção. É cla ro que, sem pre que faço uma
aná li se da exe cu ção or ça men tá ria do atu al Go ver no,
vejo 62% do PIB, de toda a ri que za na ci o nal, com pro -
me ti do com o pa ga men to dos ser vi ços e ju ros da dí vi -
da; vejo – com in dig na ção – a sub ser viên cia do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que ao Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal. 

Ouvi as úl ti mas de cla ra ções do Pre si den te, na
Ingla ter ra, so bre a fome no Bra sil com ab so lu ta tris te -
za, pela pro fun da in sen si bi li da de e des co nhe ci men to
do Pre si den te da Re pú bli ca so bre o que acon te ce em
seu País. Tal vez a ca rac te ri za ção mais pre ci sa dis so
seja a de que ele é um po li glo ta que não en ten de a
lín gua do povo; ou um pro fun do co nhe ce dor do mun -
do que não co nhe ce o seu País. Até por que o que Sua 

Exce lên cia dis se on tem so bre o Pro je to Fome Zero
de mons tra, pri me i ra men te, um pro fun do des co nhe ci -
men to so bre o que foi apre sen ta do pelo José Gra zi a -
no, en tre ou tras per so na li da des que têm tra ba lha do
in sis ten te men te no Pro je to Fome Zero. Sua Exce lên -
cia não co nhe ce o pro gra ma, daí as suas de cla ra ções 
in con se qüen tes.

O Pro je to Fome Zero não se res trin ge a ações
emer gen ci a is re la ci o na das à fome. O pro gra ma de
se gu ran ça ali men tar, de fato, é um eixo es tra té gi co de 
de sen vol vi men to. São po lí ti cas que vão des de a ge ra -
ção de em pre go, a re cu pe ra ção de sa lá ri os, a ex pan -
são da pro du ção agrí co la, com ei xos de atu a ção ex -
tre ma men te im por tan tes nas po lí ti cas de in cen ti vo à
pro du ção ali men tar, re for ma agrá ria, po lí ti ca agrí co la, 
po lí ti ca agro in dus tri al, po lí ti ca de co mer ci a li za ção
agrí co la, pre ços mí ni mos, es to ques re gu la do res, ges -
tão de en tre pos tos, até a dis tri bu i ção de ali men tos de
for ma des cen tra li za da pelo se tor va re jis ta, con tro le
de pre ços e mar gens, am pli a ção dos pro gra mas de
dis tri bu i ção de ali men tos bá si cos, em uma ação con -
jun ta com a so ci e da de de com ba te à fome. 

É um pro je to mu i to ma i or, que con tém, de fato,
um eixo es tra té gi co de de sen vol vi men to do País.
Mas, in fe liz men te, o Pre si den te da Re pú bli ca, nas
suas de cla ra ções, tal vez não te nha co nhe ci men to
dis so.

Eu sei que co e fi ci en tes, ta xas, al ter na ti vas as
mais di ver sas, es tu dos e me to do lo gi as para quan ti fi -
car po bres, fa min tos e in di gen tes, no Bra sil – eu sou
da área de Esta tís ti ca –, têm no mes mu i to es pe ci a is:
co e fi ci en te de mor ta li da de dis so e da qui lo; ín di ce de
mas sa cor po ral; pre va lên cia de dé fi cit ener gé ti co
leve, mo de ra do ou mu i to alto; dis po ni bi li da de ca ló ri ca
mé dia.

O Pre si den te dis se que não há fome, por que ela
só ocor re quan do há seca. Essas de cla ra ções são ab -
so lu ta men te des pro po si ta das, até por que to dos sa -
bem o que exis te no Bra sil. O Pro je to Fome Zero não
ex clui al gu mas ou tras  al ter na ti vas, como a ren da mí -
ni ma, a bol sa-es co la. To dos sa bem que os er ros que
pode ha ver, pela au sên cia de me ca nis mos de con tro -
le do apa re lho de Esta do,  tam bém po dem exis tir in -
clu si ve em pro gra mas de ren da mí ni ma ou bol sa-es -
co la, ex tre ma men te im por tan tes, im ple men ta dos
pelo Go ver no. 

O pró prio Se na dor Edu ar do Su plicy, des de o
seu pri me i ro man da to, é um en tu si as ta des ses pro -
gra mas de re dis tri bu i ção de ren da, mas eles po dem
vi rar pro gra mas de vi ga ri ce po lí ti ca, de ban di tis mo
ele i to ral, tal como acon te ceu em mu i tos Esta dos. A
po pu la ção che ga va às seis ho ras para re ce ber o seu
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car tão ele trô ni co de ren da mí ni ma ou do pro gra ma de 
en fren ta men to do tra ba lho in fan til, aglo me ra va-se di -
an te de um pa lan que, para es pe rar que os po lí ti cos
de pan ça che ia che gas sem para pa tro ci nar a vi ga ri ce
ele i to ral e o ban di tis mo po lí ti co, em bo ra, não ne ces -
sa ri a men te, isso es ti ves se ca rim ba do no pro gra ma
vi a bi li za do pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so.

Então, to dos os me ca nis mos de con tro le do
apa re lho do Esta do, do apa ra to pú bli co, para im pe dir
que in te res ses di ver sos se jam in clu í dos em pro gra -
mas de re dis tri bu i ção de ren da, de vem ser cri a dos. É
de fun da men tal im por tân cia, in clu si ve, nos so aces so, 
e o de toda a so ci e da de, aos re la tó ri os de exe cu ção
or ça men tá ria do Go ver no. 

Vá ri os re la tó ri os de exe cu ção or ça men tá ria de -
mons tram cla ra men te que não fo ram fe i tos in ves ti -
men tos no com ba te à fome. Bas ta ver a exe cu ção or -
ça men tá ria da as sis tên cia so ci al no País: de 0,4% na
área de in ves ti men tos, e de me nos de 40% na área de 
cus te io. Uma exe cu ção in sig ni fi can te!

Nem es tou fa lan do da que las ou tras po lí ti cas
que tam bém po dem aju dar a di na mi zar a eco no mia
lo cal, ge rar em pre go, ren da, como a ha bi ta ção e o sa -
ne a men to bá si co, que po dem ser des ti na dos às po -
pu la ções po bres e que ti ve ram exe cu ção zero até a
se ma na pas sa da. Exe cu ção zero! 

Efe ti va men te, Sr. Pre si den te, é sa lu tar de i xar
ex tre ma men te cla ro que é um pro gra ma im por tan te.
Não é uma pa na céia para re sol ver to dos os ma les,
não é uma fór mu la má gi ca para re sol ver to dos os ma -
les. Entre tan to, tem de ser de i xa do cla ro que as con si -
de ra ções fe i tas pelo Pre si den te da Re pú bli ca são im -
pre ci sas e des qua li fi ca das do pon to de vis ta téc ni co,
por que Sua Exce lên cia não co nhe ce o Pro je to de Se -
gu ran ça Ali men tar apre sen ta do pelo Par ti do dos Tra -
ba lha do res. Essa de mons tra ção de des co nhe ci men -
to da re a li da de do nos so País nos ca u sa in dig na ção e 
tris te za. 

Quem acom pa nha a si tu a ção do Nor des te sabe
que es ta mos com pro ble mas gra vís si mos re la ci o na -
dos à seca. Se ob ser var mos a exe cu ção or ça men tá -
ria dos pro je tos que se des ti nam a re cur sos hí dri cos,
ao abas te ci men to de ener gia, ao abas te ci men to de
água, ve re mos que ela é uma ver go nha!

O Nor des te é a re gião onde a fome está mais
pre sen te. Há des nu tri ção, sub de sen vol vi men to, mas
não em ra zão das con di ções cli má ti cas. Sa be mos
qual foi exa ta men te o pa pel po lí ti co da oli gar quia nor -
des ti na, que sem pre teve todo o in cen ti vo ele i to ral da
eli te pa u lis ta para con ti nu ar usan do a seca como me -

ca nis mo para se apro pri ar e con ti nu ar se apro pri an do 
do po der.

De i xo ape nas o re gis tro de que é um pro gra ma
ex tre ma men te im por tan te. Ele me re ce ria crí ti cas,
como qual quer ou tra po lí ti ca so ci al, se não vi es se
com mu dan ças es tru tu ra is pro fun das, se fos se sim -
ples men te um me ca nis mo para ate nu ar a ten são so -
ci al. Mas é um pro gra ma que tra ta da se gu ran ça ali -
men tar como um eixo de de sen vol vi men to es tra té gi -
co do nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, pela Li de ran ça
do Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, eu pedi a pa la vra, que ria tra tar
de dois te mas, ra pi da men te, mas ago ra sou for ça do a
tra tar de um ter ce i ro, que são as co lo ca ções da Se na -
do ra He lo í sa He le na, e co me ça rei por ele.

La men to que as pa la vras do Pre si den te es te jam 
sen do dis tor ci das. Sua Exce lên cia dis se que não há
si tu a ção igual à da Áfri ca, que não há fome sis tê mi ca,
que não há uma si tu a ção de ca la mi da de pú bli ca,
como há em ou tros lu ga res do mun do. Foi uma en tre -
vis ta gran de, na Ingla ter ra, e não se tra ta de ne ga ção
de que há fome no Bra sil ou em qual quer lu gar. 

É bom res ta be le cer isso, para que as pes so as
não se ape guem a pe que nos de ta lhes, por que até
mes mo os pe que nos de ta lhes, quan do pu bli ca dos
pela im pren sa, ca u sam pre o cu pa ção. E vou aqui fa lar
de dois de les.

Pri me i ro, so bre pu bli ca ção do jor nal O Glo bo de 
hoje. Ontem, o Mi nis tro do Pla ne ja men to Gu i lher me
Dias es te ve na Co mis são de Orça men to. Em sua ex -
po si ção, S. Exª apre sen tou um pon to im por tan te: que, 
em ra zão da in fla ção, dos no vos pa râ me tros eco nô -
mi cos, o sa lá rio mí ni mo de ve ria ser de R$220,00. Foi
dito isso on tem pelo Mi nis tro do Pla ne ja men to, ou
seja, o se tor eco nô mi co mais con ser va dor do atu al
Go ver no.

Li, hoje, e fico es tar re ci do, ao ver que o Mi nis tro
do Pla ne ja men to anun cia a pre vi são de R$220,00 e é
cri ti ca do pelo Par ti do dos Tra ba lha do res que, efe ti va -
men te, não con cor dou com essa afir ma ção, ou seja,
mos trou-se mais con ser va dor do que a área eco nô -
mi ca do atu al Go ver no, o que é algo de  es tra nhar. 

Não sei se, as sim como as de cla ra ções do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não fo ram en -
ten di das, as de cla ra ções dos di ri gen tes do PT não fo -
ram en ten di das. Mas essa ma ni fes ta ção la men tá vel
está em to dos os jor na is. 
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Já que é para com ba ter a fome, já que é para re -
sol ver o pro ble ma dos mais ca ren tes, um bom ca mi -
nho é co me çar au men tan do o sa lá rio mí ni mo, pelo
me nos para que haja a cor re ção que é fe i ta nos cál cu -
los da con jun tu ra eco nô mi ca.

Qu an to à se gun da ques tão, Sr. Pre si den te, o
Se na dor Ge ral do Melo já teve opor tu ni da de de abor -
dá-la, mas que ro re gis trar uma pre o cu pa ção a mais,
um ques ti o na men to di ri gi do prin ci pal men te aos te les -
pec ta do res que es tão nos as sis tin do. 

Fala-se so bre o adi a men to da pos se. E por quê? 
Para fa zer uma fes ta bo ni ta, para tra zer gen te de fora.

Li no jor nal Fo lha de S.Pa u lo uma ma té ria que
tal vez seja a sín te se de tudo isso: 

Lula ain da ten ta adi ar pos se para ter a
pre sen ça de Fi del

Exis te uma ques tão pes so al do pre si -
den te ele i to em toda a dis cus são so bre adi -
ar a pos se e ter, no dia 6 de ja ne i ro, um nú -
me ro ma i or de au to ri da des es tran ge i ras.
Lula faz ques tão da pre sen ça de Fi del Cas -
tro, di ta dor cu ba no. Mas Fi del dis se que não 
pode de i xar a ilha no dia 1º de ja ne i ro, que
para os cu ba nos é mu i to mais que a vi ra da
de mais um ano. 

Na data, eles, com Fi del à fren te, ce le -
bram a to ma da de Ha va na, em 1959, de po is 
da guer ra de guer ri lhas na Si er ra Ma es tra.

Isso é algo es tra nho! Esta mos de fi nin do a data 
da pos se de um Pre si den te bra si le i ro pela agen da
de Fi del Cas tro! Pelo me nos é isso que diz a Fo lha
de S. Pa u lo.

Se anos atrás qual quer Pre si den te da Re pú bli ca 
dis ses se que iria adi ar a pos se por que o Pre si den te
dos Esta dos Uni dos não po de ria com pa re cer, a es -
quer da fa ria uma re vo lu ção, di ria que é um ab sur do,
que es ta ri am que ren do co lo car a Cons ti tu i ção a ser -
vi ço das con ve niên ci as in ter na ci o na is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor não pode ser apar te a do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se ria uma fes ta. Ago ra está acon te cen do o in ver so.
Não de ve re mos ter a pos se do Pre si den te no dia 1º;
de ve mos es pe rar por que, se gun do a Fo lha de S.Pa -
u lo, Fi del Cas tro não po de ria es tar aqui no dia 1º, e
Lula gos ta ria de con fra ter ni zar com ele. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pode vir, sim. Qu e ro in for mar a V. Ex.ª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Então está re sol vi do o pro ble ma. O Fi del Cas tro dis se 
que pode ha ver a pos se do Pre si den te bra si le i ro no
dia 1º de ja ne i ro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Fi del já veio no dia 1º de ja ne i ro de 1995.

A SRª. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – O
pro je to é do De pu ta do Aé cio Ne ves.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Não pode ha ver apar tes. 

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que com pre -
en dam e cum pram o Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não es tou dis cu tin do a data da pos se e sim a vi são
que se está ten do dela. Pa re ce que a pre o cu pa ção é
fa zer uma fes ta. A fes ta é o de me nos. Tor ço para que
pos sa mos, um ano de po is, fa zer uma fes ta co me mo -
ran do o pri me i ro ano do Go ver no Lula por es tar re sol -
ven do to dos os pro ble mas do País e cum prin do as
pro mes sas que está fa zen do. 

Nós, na Opo si ção, va mos aju dar no Pro je to
Fome Zero, na so lu ção do sa lá rio mí ni mo, no re a jus te
dos ser vi do res, em tudo o que foi, ao lon go des ses 20
anos, pro me ti do pelo PT. Po dem ter cer te za dis so.
Mas não con cor do que se te nha a in ten ção de pa u tar
a pos se de um Pre si den te da Re pú bli ca por con ta da
agen da de ou tros Pre si den tes seja Fi del Cas tro, Jor -
ge Bush, Fran ço is Mit te rand ou qual quer ou tro. Qu e ro
la men tar e di zer que es pe ro que Fi del Cas tro pos sa li -
be rar o Go ver no bra si le i ro para fa zer a pos se no dia
1º de ja ne i ro.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Ex.ª

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro ape nas dar a in for ma ção cor re ta.

Aca bo de fa lar com o Pre si den te Na ci o nal do
PT, De pu ta do José Dir ceu, que pede para es cla re cer
que o Pre si den te Fi del Cas tro já es te ve pre sen te na
pos se do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
num dia 1º de ja ne i ro; e, em que pese a ne ces si da de
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de es tar em Cuba por que 1º de ja ne i ro é uma data im -
por tan te, da mes ma for ma, fa ria um es for ço es pe ci al
para es tar aqui no dia 1º de ja ne i ro. O que exis te, por
en quan to, é um en ten di men to para se che gar a um
con sen so e fa zer a pos se no dia 6. Se não for pos sí -
vel, será re a li za da no dia 1º. Con si de ro im por tan te
que haja um en ten di men to en tre o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e o Pre si den te ele i to Luiz
Iná cio Lula da Sil va. 

Acom pa nhei a en tre vis ta on tem con ce di da pelo
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez
Te bet, que, em ati tu de no bre, dis se que po de ria as su -
mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca do dia 1º ao dia 6, mas 
que con si de ra jus to que o pró prio Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so pas se a fa i xa pre si den ci al ao
fu tu ro Pre si den te.

É im por tan te que haja um con sen so en tre as
par tes. E que a de fi ni ção seja rá pi da, no má xi mo até a 
pró xi ma se ma na, pois o Pa lá cio do Ita ma raty pre ci sa
to mar as pro vi dên ci as de vi das (en vi ar con vi tes aos
Che fes de Esta dos etc.). Des sa for ma, se for pos sí vel
mo di fi car para o dia 6, tudo bem. Se, en tre tan to, for
con si de ra da di fí cil a mo di fi ca ção, exis te até uma van -
ta gem, do pon to de vis ta da pri o ri da de ma i or do Go -
ver no Lula, que ga nha rá seis dias para ini ci ar o com -
ba te à fome e à po bre za. Há esse pon to que, de al gu -
ma ma ne i ra, aju da ria o prin ci pal ob je ti vo do novo Go -
ver no.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, como
to dos sa bem, a res pon sa bi li da de pela pos se do Pre -
si den te é do Con gres so Na ci o nal, mas, às ve zes, os
bo a tos, os ru mo res ou as pro pos tas di fi cul tam o nos so 
tra ba lho. Va mos fa zer con vi tes para o dia 1º ou para o
dia 6? Por que, em ver da de, há um tra ba lho para que a
pos se seja no dia 6, no meu pon to de vis ta, um tra ba -
lho útil ao Bra sil. Por quê? Por que o Bra sil está dan do
um exem plo de ma tu ri da de po lí ti ca, está dan do um
exem plo do for ta le ci men to das ins ti tu i ções. O Bra sil,
no meu en ten der, deu aula de de mo cra cia no úl ti mo
ple i to, deu aula de de mo cra cia ao mun do, e eu pen so
que a pos se do fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca, no
meu hu mil de en ten di men to, não é uma fes ta, é um in -
ves ti men to que o Bra sil fará por que, na me di da em que 
trou xer mos para o País as re pre sen ta ções ofi ci a is de
pa í ses es tran ge i ros em ma i or nú me ro e de ma i or re -

pre sen ta ti vi da de, ga nha o Bra sil no seu re la ci o na -
men to in ter na ci o nal po lí ti co, so ci al e eco nô mi co.

A data de 1º de ja ne i ro, por ou tro lado, é con si -
de ra da im pró pria. Pen so ser útil e le gí ti mo, por que a
so ci e da de bra si le i ra gos ta ria dis so. To mei a ini ci a ti va
de fa zer al guns en ten di men tos on tem e vi que exis te
a pos si bi li da de de trans fe rên cia da data para 6 de ja -
ne i ro. Se ela é pos sí vel, va mos en tão trans fe rir a data
da pos se pre si den ci al. A ini ci a ti va está na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Con ver sei com o Pre si den te da Câ -
ma ra, De pu ta do Aé cio Ne ves, com o Lí der do PT e
com ou tras Li de ran ças. E se isso avan çar o mais ra pi -
da men te pos sí vel, po de mos ado tar aqui na Casa o
mes mo pro ce di men to com re la ção ao in ters tí cio ado -
ta do para apro va ção da qui lo que tam bém ti nha le gi ti -
mi da de e, por isto, ace i ta mos, por que a le gi ti mi da de,
às ve zes, ul tra pas sa a le ga li da de. Re fi ro-me ao epi só -
dio da imu ni da de par la men tar. Cre io que ga nha ría -
mos to dos. 

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, na -
tu ral men te, é ci o so. Sua Exce lên cia tem de cla ra do
que seu man da to ter mi na na data para a qual foi ele i -
to. É ver da de, mas a de ci são é do Con gres so Na ci o -
nal e é uma de ci são so be ra na. Sua Exce lên cia será
ins ta do pelo Con gres so Na ci o nal a pror ro gar o seu
man da to, caso a emen da seja apro va da. Como co -
nhe ço o seu ele va do es pí ri to de mo crá ti co, te nho cer -
te za que Sua Exce lên cia, que fa ci li tou a tran si ção, a
mais trans pa ren te da His tó ria do Bra sil, vai trans fe rir a 
fa i xa ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Na hi pó -
te se de não se fa zer isso, há os subs ti tu tos le ga is.
Mas essa hi pó te se não pas sa pela ca be ça de nin -
guém. Va mos ad mi tir o cor re to e va mos co la bo rar,
por que o mun do pre ci sa en xer gar me lhor a pos se do
fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca. Por tan to, acre di to
que ga nha o Bra sil e todo mun do. Nós já de ve ría mos
ter fe i to isso há mu i to tem po, in de pen den te men te do
re sul ta do das ele i ções. Mas, como diz o di ta do, an tes
tar de do que nun ca.

Da mi nha par te, como Pre si den te do Con gres so 
Na ci o nal, que ro que a pos se do novo Pre si den te se re -
a li ze da me lhor ma ne i ra. Gos ta ria que esse as sun to
fos se de ci di do o mais ra pi da men te pos sí vel, a fim de
po der mos to mar to das as pro vi dên ci as, até nos mí ni -
mos de ta lhes, com re la ção aos con vi tes e as sim por di -
an te. Faz-se con vi te para o dia 1º, faz-se para o dia 6?

Mas, em ver da de, isso não pode ser con si de ra -
do co i sa do ou tro mun do, Sr. Pre si den te. Va mos en ca -
rar esse as sun to com na tu ra li da de, aten den do aos in -
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te res ses do Bra sil. Não se tra ta de fa zer com que o
Pre si den te ele i to de mo re a to mar pos se por que es ta -
mos sa ben do que o de se jo dele, do seu Par ti do, das
for ças que o apo i a ram e da so ci e da de bra si le i ra é que 
seja no dia 6. E não se tra ta tam bém de ne nhum ca su -
ís mo por que a vo ta ção será fe i ta pelo Con gres so Na -
ci o nal, em ha ven do tem po. E ha ve rá tem po, se hou ver 
re al men te von ta de po lí ti ca e se qui ser mos tra ba lhar.
São es ses os es cla re ci men tos que gos ta ria de pres -
tar à Casa para não fi car mos di va gan do; se con ti nu -
ar mos di va gan do, não ha ve rá pos se no dia 6, mas no
dia 1º. Espe ro que na Câ ma ra dos De pu ta dos, os Par -
la men ta res já es te jam tra ba lhan do nis so. Qu an do a
ma té ria che gar ao Se na do, vou fa zer a von ta de da
Casa.

To mei a ini ci a ti va on tem, Sr. Pre si den te, de con -
sul tar mu i tos mem bros para sa ber se va mos dar pos -
se ao novo Pre si den te no dia 6 ou no dia 1º. To dos
afir ma ram que é bom para o Bra sil que seja no dia 6.
Por isso, mo vi men tei-me nes se sen ti do. Ago ra, o as -
sun to está por con ta da Câ ma ra dos De pu ta dos. Qu -
an do a ma té ria che gar ao Se na do da Re pú bli ca, te -
nho cer te za de que con ta rei com o apo io de to dos os
Srs. Se na do res.

Qu e ro de i xar cla ro que se es ti ves se no lu gar do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so es ta ria fa -
zen do o mes mo que Sua Exce lên cia, isto é, es ta ria di -
zen do que não que ria a pror ro ga ção do man da to. No
en tan to, o Con gres so pode mu dar essa data, por que
é as sim que o Bra sil quer. Então, Sua Exce lên cia fi ca -
rá e pas sa rá a fa i xa ao novo Pre si den te sem pro ble -
mas. O mun do in te i ro virá para cá, e o Bra sil mos tra rá
a to dos o quan to evo lu iu para a con quis ta da de mo -
cra cia, e to dos per ce be rão a es pe ran ça que há no co -
ra ção dos bra si le i ros.

Era o es cla re ci men to que gos ta ria de dar.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, por 5 mi nu tos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, o art. 82 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral es ta be le ce:

O man da to do Pre si den te da Re pú bli -
ca é de qua tro anos e terá iní cio em pri me i -
ro de ja ne i ro do ano se guin te ao da sua ele i -
ção.

Sr. Pre si den te, não es ta ría mos pas san do por
esse cons tran gi men to se ti vés se mos apre ci a do a

Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 30, de 1999,
de mi nha au to ria, que muda a data da pos se dos  Go -
ver na do res e a do Pre si den te da Re pú bli ca. Em tal
pro pos ta, su ge ri mos que a pos se dos Go ver na do res
seja no dia 3 de ja ne i ro e a do Pre si den te da Re pú bli -
ca no dia 5 de ja ne i ro. Po de ría mos, se dés se mos ma i -
or aten ção às pro pos tas de nos sos par la men ta res, se 
o Con gres so ti ves se ma i or auto-es ti ma, apre ci ar com
boa von ta de os pro je tos que es tão nas co mis sões.
Mi nha pro pos ta está pron ta para en trar na pa u ta da
CCJC des de o dia 14 de ju nho de 1999. Se ti ves se
sido apre ci a da, não es ta ría mos dis cu tin do uma ques -
tão que pa re ce ca su ís ti ca. Não sou con trá rio a que o
Pre si den te ele i to tome pos se dia 6, até por que apre -
sen tei pro pos ta se me lhan te. O que ocor re ago ra me
pa re ce um tre men do ca su ís mo, uma mu dan ça brus -
ca de re gras, o que tor na o as sun to pas sí vel de ques -
ti o na men to pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, com
re la ção à cons ti tu ci o na li da de.

Por isso, que ro fa zer um ape lo ve e men te – eu
que es tou con clu in do meu man da to –, como já fiz vá -
ri as ou tras ve zes da tri bu na, no sen ti do de que se jam
apre ci a dos os pro je tos que tra mi tam na Casa. O que
não te mos, re pi to, é auto-es ti ma para apre ci ar de vi da -
men te as pro pos tas. 

Sr. Pre si den te, or gu lho-me de ter apre sen ta do a 
PEC nº 30, de 1999, e de ter me re ci do edi to ri a is de
jor na is im por tan tes como O Glo bo. Ao lon go des ses
três anos, pedi vá ri as ve zes à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia que pu ses se a pro pos ta em
pa u ta para dis cus são, o que te ria evi ta do es tar mos
ago ra dis cu tin do ma té ria que nos pa re ce ser um ca -
su ís mo enor me. 

Evi den te men te que ro que haja uma pos se con -
di zen te com a tran si ção que es ta mos vi ven ci an do no
País, mas la men to que pro pos tas apre sen ta das em
1999, e de alta im por tân cia, não te nham sido apre ci a -
das. To dos sa bem, há mu i tos anos, des de que se ela -
bo rou a Cons ti tu i ção Fe de ral, que o dia 1º de ja ne i ro,
Dia da Con fra ter ni za ção Inter na ci o nal dos Po vos, é
im pró prio para pos ses, quer de Pre si den te da Re pú -
bli ca, quer de Go ver nos de Esta do. Pen so que, no que 
diz res pe i to a es ses car gos, se ria ne ces sá rio fa zer
uma dis so ci a ção, para que es sas pos ses não acon te -
ces sem no mes mo dia, pois co nhe ce mos as inú me -
ras in con ve niên ci as dis so.

Por tan to, Sr. Pre si den te, essa dis cus são não
es ta ria vin do à tona e de ma ne i ra tão aca lo ra da e nós
não es ta ría mos en ver go nha dos e tudo isso se ria des -
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ne ces sá rio se ti vés se mos mais auto-es ti ma e apre -
ciás se mos me lhor as pro pos tas dos con gres sis tas
que com põem esta Casa. Evi den te men te pro cu ra re -
mos fa zer com que o Pre si den te ele i to tome pos se no
dia 6.

Era o que gos ta ria de di zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, o pro je to de emen da cons ti tu ci o nal
de V. Exª, apre sen ta do há três anos, é, sem dú vi da
ne nhu ma, pro du to de sua in te li gên cia e tam bém de
sua ex pe riên cia. Po rém não pos so de i xar de di zer que 
a mim me pa re ce que é tam bém o re sul ta do de um
sen ti men to de pre mo ni ção. No exer cí cio da Pre si dên -
cia do Se na do, não de se jo en trar nes se de ba te, mas
a Cons ti tu i ção es ta be le ce no art. 82 que o man da to
do Pre si den te da Re pú bli ca é de qua tro anos e terá
iní cio em 1º de ja ne i ro do ano se guin te ao da sua ele i -
ção. Po rém o art. 78 ga ran te ao Pre si den te ele i to até
dez dias para to mar pos se, quan do es ta be le ce em
seu pa rá gra fo úni co que:

Se, de cor ri dos dez dias da data fi xa da
para a pos se, o Pre si den te ou o Vice-Pre si -
den te, sal vo mo ti vo de for ça ma i or, não ti ver
as su mi do o car go, este será de cla ra do
vago.

Por tan to, es ta be le ce dez dias para a pos se do
Pre si den te da Re pú bli ca. Então, não vejo — no exer -
cí cio da Pre si dên cia, não que ro me apro fun dar no de -
ba te — mu i ta ra zão para tão gran de es tré pi to em tor -
no da pos se do Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por cin co mi nu tos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na
por esse tem po. Em se gui da, ini ci a re mos a Ordem do
Dia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – O Se na dor Edi son Lo bão e, cer ta men te, o 
Dr. Car re i ro aca ba ram por re ti rar o que eu ia fa lar –
até já es ta va com a Cons ti tu i ção nas mãos –, mas,
com cer te za, a pre mo ni ção veio de ou tros e não ne -
ces sa ri a men te do Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar de fa zer um
co men tá rio so bre a fala do Se na dor Ro me ro Jucá,
em bo ra na que le mo men to eu e o Se na dor Edu ar do
Su plicy te nha mos fe i to apar tes de for ma in tem pes ti -
va, pois o Re gi men to não os per mi tia. Ape nas gos ta -
ría mos de re gis trar que a pro pos ta de adi a men to era

do De pu ta do Aé cio Ne ves do PSDB. Digo isso para
que não haja ne nhu ma vin cu la ção, em bo ra eu não
me en ver go nhe da pre sen ça de Fi del Cas tro, mu i to
pelo con trá rio. A pe que na ilha per di da no oce a no tem
dado uma das mais be las de mons tra ções de bra vu ra
e de en fren ta men to do gran de im pé rio dos Esta dos
Uni dos. Te nho cer te za de que se hou ves se um de ba -
te so bre li ber da de e de mo cra cia, com cer te za, en con -
tra ría mos tam bém no Bra sil pro ble mas gra vís si mos,
pois aqui a or dem ju rí di ca vi gen te foi ras ga da e foi ig -
no ra da a in de pen dên cia dos Po de res, além de cláu -
su la pé trea da Cons ti tu i ção ter sido mo di fi ca da. Em
mu i tos mo men tos ocor re ram pro ble mas gra vís si mos.
Qu e ro di zer ao Se na dor Ro me ro Jucá, que, mais uma 
vez, na sua po si ção de neo-opo si ci o nis ta faz a pro vo -
ca ção em re la ção ao sa lá rio mí ni mo, que lu ta rei, jun -
ta men te com nos so Par ti do e o novo Pre si den te da
Re pú bli ca, para que ele per mi ta ao tra ba lha dor vi ver
dig na men te. E não fa rei isso para que o Se na dor Ro -
me ro Jucá te nha ra i va. S. Exª, du ran te oito anos nes ta 
Casa, jun ta men te com a base de sus ten ta ção do Go -
ver no e/ou a base de ba ju la ção do Go ver no Fer nan do 
Hen ri que, afas tou cada vez mais o sa lá rio mí ni mo da -
qui lo que es ta be le ce o art. 7º, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção. Du ran te oito anos S. Exªs fi ze ram o im pos sí vel
para afas tar o po der aqui si ti vo do sa lá rio mí ni mo do
man da men to cons ti tu ci o nal, sem pre com a mes ma
can ti le na en fa do nha.

Então, que fi que tran qüi lo o Se na dor Ro me ro
Jucá por que es ta re mos fa zen do um es for ço gi gan tes -
co, não para vi a bi li zar os R$211,00 que V. Exªs  en ca -
mi nha ram na pro pos ta or ça men tá ria, mas para vi a bi -
li zar o que tem sido uma luta do PT, do Se na dor ele i to, 
hoje De pu ta do, Pa u lo Paim: um sa lá rio mí ni mo de
R$250,00. Va mos fa zer um es for ço gi gan tes co, in clu -
si ve para su pe rar to dos os em pe ci lhos que V. Exªs da
base de sus ten ta ção do Go ver no Fer nan do Hen ri que
cri a ram para im pe dir que isso fos se fe i to. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or -
dem, V. Exª tem a pa la vra.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
so li ci to a V. Exª que tam bém me con ce da a pa la vra na 
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, para uma bre ve
e ur gen te co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, a Pre si dên cia já ha via anun ci a do
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que pror ro ga ria a Hora do Expe di en te por ape nas cin -
co mi nu tos. To da via, ex cep ci o nal men te, a Pre si dên -
cia es ten de rá o tem po por mais cin co mi nu tos, a fim
de con ce der a pa la vra tam bém a V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, ex pres so des de logo os
meus agra de ci men tos por essa be ne vo lên cia.

Gos ta ria de dar no tí cia à Casa de uma car ta da
So ci e da de dos Ami gos e Ou vin tes da Rá dio MEC ao
Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Na ver da de, os fun ci o ná ri os e ou vin tes da rá dio
MEC, es pe ci al men te os mais an ti gos e ain da vin cu la -
dos ao ide al da ra di o di fu são edu ca ti va, nun ca se con -
for ma ram ou ace i ta ram o des li ga men to da emis so ra
do Mi nis té rio da Edu ca ção para a sua vin cu la ção à
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção da Pre si dên cia, jun ta -
men te com a Ra di o brás. Na ver da de, a emis so ra Rá -
dio MEC tem uma fun ção emi nen te men te edu ca ti va,
que vem des de a sua cri a ção por Ro que te Pin to, que
fez a do a ção ao Go ver no Fe de ral com o com pro mis so 
de man tê-la como emis so ra edu ca ti va e cul tu ral. A
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção, onde está a Ra di o brás,
tem ou tra mis são, a da in for ma ção do Go ver no, que
nós con si de ra mos tam bém im por tan te. Tive in clu si ve
a opor tu ni da de de me ma ni fes tar con tra ri a men te, es -
tra nhan do essa vin cu la ção.

A So ar mec – So ci e da de dos Ami gos Ou vin tes
da Rá dio MEC –, a pri me i ra e úni ca en ti da de de ami -
gos vol ta da para uma emis so ra de rá dio, fez esta car -
ta, que peço seja trans cri ta na ín te gra nos Ana is des -
ta Casa. A car ta his to ria des de a ori gem da emis so ra,
a sua do a ção à Fun da ção por Edgar Ro que te Pin to, a
sua atu a ção, de po is o Ato do Pre si den te Ge tú lio Var -
gas, de 1943, cri an do o ser vi ço de ra di o di fu são edu -
ca ti va, exa ta men te em res pe i to ao com pro mis so as -
su mi do com o do a dor Ro que te Pin to. Enfim, toda a
his tó ria, até fi nal men te esta vin cu la ção es tra nha à
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca.

Sr. Pre si den te, a car ta ter mi na pe din do ao novo
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va que con si de re su -
ges tões de di re tri zes es tra té gi cas re la ti vas à Rá dio
MEC, que ra pi da men te leio. Diz a So ar mec:

a) Re a li zar um cri te ri o so le van ta men -
to da re a li da de da ra di o di fu são no País e,
em es pe ci al, das emis so ras edu ca ti vas e
cul tu ra is;

b) cri ar con di ções para que se res ta -
be le ça uma rede pú bli ca de emis so ras, dis -

tin ta da mis são ins ti tu ci o nal da Ra di o brás.
Esta rede deve es tar em pe nha da no res ga -
te, atu a li za ção e aper fe i ço a men to do sis te -
ma na ci o nal de ra di o di fu são edu ca ti va e cul -
tu ral, agru pan do Rá di os e TVs edu ca ti vas
es ta du a is, uni ver si tá ri as, co mu ni tá ri as e de
en ti da des não-go ver na men ta is;

c) pri o ri zar ações de ci da da nia em
toda a pro gra ma ção, con tri bu in do para o
pro ces so de de sen vol vi men to in te lec tu al e
mo ral do in di ví duo, vi san do sua in te gra ção e 
pro mo ção so ci al;

d) re vi ta li zar o jor na lis mo, pri o ri zan do
ações de acom pa nha men to e dis cus são das
po lí ti cas pú bli cas, além da di vul ga ção, pro mo -
ção de de ba tes e trans mis são de even tos
edu ca ti vos, ci en tí fi cos, ar tís ti cos e cul tu ra is;

e) re vi ta li zar os di ver sos gê ne ros ra di -
o fô ni cos, como do cu men tá ri os, crô ni cas li te -
rá ri as, dra ma tur gia, ra di o fô ni ca, etc, con si -
de ran do to dos os pú bli cos e fa i xas etá ri as;

f) es ti mu lar e ca pa ci tar os pro fis si o na is 
da ra di o di fu são edu ca ti va, além de com ple -
men tar a qua li fi ca ção de es tu dan tes e no -
vos pro fis si o na is para o se tor;

g) pro mo ver o co nhe ci men to das par ti -
cu la ri da des re gi o na is da lín gua por tu gue sa
no Bra sil, as sim como in cen ti var o in ter câm -
bio per ma nen te com a co mu ni da de de pa í -
ses lu só fo nos;

h) abrir es pa ço para as ma ni fes ta ções
ar tís ti cas e cul tu ra is nas di fe ren tes re giões
do país e es ti mu lar o in ter câm bio de gru pos
re gi o na is;

i) for mu lar pro je tos de as sis tên cia às
emis so ras da rede pú bli ca, quan to à sua
mo der ni za ção.

Sr. Pre si den te, esse é o re su mo do con te ú do
da  car ta es cri ta pela So ar mec, as si na da pelo seu
di re tor-pre si den te, Sr. Luiz Car los Sa rol di, ao novo
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que acre di tei
ser im por tan te dar no tí cia a Casa, pe din do a sua
trans cri ção na ín te gra, pois o tem po não me per mi -
tiu ler por in te i ro.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO 
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
ROBERTO SATURNINO EM SEU PRONU-
NCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do ar ti go 210 do Re gi -
men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 12 de no vem bro de 2002.

A S. Exa. o Sr.
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
NESTA

Se nhor Pre si den te,
A Câ ma ra dos De pu ta dos es ta rá re a li zan do nos 

dias 19 e 20 do cor ren te mês, a Cú pu la Par la men tar
de Inte gra ção Con ti nen tal, en con tro que con ta rá com
a pre sen ça de pre si den tes de le gis la ti vos dos 35 pa í -
ses do con ti nen te e al guns con vi da dos es pe ci a is para 
um gran de de ba te so bre a par ti ci pa ção dos par la -
men tos nos pro ces sos de in te gra ção eco nô mi ca e
po lí ti ca no con ti nen te, par ti cu lar men te no con tex to da 
pos sí vel for ma ção da Alca.

Di an te da re le vân cia do en con tro, mu i to me hon -
ra ria con tar com a pre sen ça de V. Exa. para com por a
Mesa, ra zão por que, des de já, con to com a pres ti gi o -
sa par ti ci pa ção do no bre Pre si den te na ses são ina u -
gu ral de aber tu ra so le ne, pre vis ta para o dia 19 de no -
vem bro em cur so, das 9:00h às 12:00h, no ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

De ou tro lado, uma vez que o for ma to do even to
será emi nen te men te par la men tar, tam bém me sen ti -
ria de ve ras hon ra do em con tar com a par ti ci pa ção de
to dos os Se nho res Se na do res ao lon go dos tra ba lhos 
pre vis tos para os dias 19 e 20 de no vem bro, mo ti vo
pelo qual so li ci to es pe ci al em pe nho de V. Exa. no sen -
ti do de sen si bi li zá-los a com pa re cer ao en con tro.
Ane xos, se guem a Car ta de Apre sen ta ção, o Pro gra -
ma, o Te má rio, os Tex tos de Apo io e Bre ve His tó ri co
do Pro ces so Alca.

Na me di da em que a gran de ma i o ria dos pre si -
den tes das ca sas le gis la ti vas do con ti nen te já con fir -
mou sua pre sen ça, per mi to-me re i te rar o pe di do de
em pe nho de V. Exa., de modo a que pos sa mos as se -
gu rar uma ma ci ça e efe ti va par ti ci pa ção de to dos os
mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Ao tem po em que en ca re ço a V. Exa. que re i te re
a par ti ci pa ção dos Se nho res Se na do res, so li ci to, ain -

da, que in for mem em qual das Co mis sões Te má ti cas
de se jam par ti ci par.

Por fim, co mu ni co que qua is quer in for ma ções
adi ci o na is po de rão ser ob ti das na pá gi na ele trô ni ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde há cha ma da es pe -
cí fi ca para a Cú pu la Par la men tar de Inte gra ção Con ti -
nen tal.

Aé cio Ne ves, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.
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COMISSÃO TEMÁTICA I

BALANÇO DAS EXPERIÊNCIAS
DE INTEGRAÇÃO CONTINENTAL

A idéia de con gre gar os po vos ame ri ca nos de
for ma a fa ci li tar a con se cu ção de va ri a dos ob je ti vos
eco nô mi cos, so ci a is e po lí ti cos, des vin cu lan do-os
dos pro ble mas que não di zem res pe i to ime di a ta men -
te à Amé ri ca, não é nova. Con tu do, vá ri as ten ta ti vas
de apro xi mar as na ções da Amé ri ca La ti na ma lo gra -
ram. Nes ta Co mis são, nos sa in cum bên cia é dis cu tir
as ra zões des ta fal ta de su ces so, bem como vis lum -
brar sa í das para que no vas ten ta ti vas de in te gra ção
he mis fé ri ca não si gam o mes mo des ti no.

Na ver da de, já em 1824, o Li ber ta dor Si mão Bo -
lí var, na qua li da de de Pre si den te da Peru, con vo cou
os go ver nos ame ri ca nos para o Con gres so do Pa na -
má. Bo lí var, além de se re fe rir a uma even tu al con fe -
de ra ção, de cla rou que no Pa na má re u nir-se-ia “uma
as sem bléia de ple ni po ten ciá ri os de cada Esta do que
nos ser vis se de con se lho (...), de fiel in tér pre te nos
tra ta dos pú bli cos (...) e de con ci li a dor, en fim, de nos -
sas di fe ren ças”.
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O Con gres so foi re a li za do de 22 de ju nho a 15
de ju lho de 1826, com a pre sen ça das Re pú bli cas da
Co lôm bia, Amé ri ca Cen tral, Peru e Mé xi co, e, como
ou vin te, a Ingla ter ra. Nela se as si nou o Tra ta do de
União, Liga e Con fe de ra ção Per pé tua, que não en trou 
em vi gor, pois não al can çou um nú me ro mí ni mo de
ra ti fi ca ções.

Nova ten ta ti va foi re a li za da nos Esta dos Uni dos, 
nos anos de 1889-90, sob a pre si dên cia do en tão Se -
cre tá rio de Esta do Ame ri ca no, Ja mes G. Bla i ne. Os
Esta dos Uni dos pro pu se ram a cons tru ção de uma
união em tor no de ques tões co mer ci a is e eco nô mi -
cas, mas a Amé ri ca La ti na se opôs. Esta pri me i ra
Con fe rên cia Inter na ci o nal Ame ri ca na, en tre tan to, deu 
iní cio a uma sé rie que ori gi nou o sis te ma re gi o nal in -
te ra me ri ca no, pois foi du ran te a IX Con fe rên cia, em
1948, que se as si nou a Car ta de Bo go tá, por meio da
qual es tru tu rou-se a Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri -
ca nos – OEA.

A cri a ção e de sen vol vi men to da OEA, uma or -
ga ni za ção de cu nho po lí ti co nos mol des da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das – ONU, não foi su fi ci en te para 
aten der as de man das por uma ins ti tu i ção que fa ci li -
tas se a co o pe ra ção eco nô mi ca re gi o nal, es pe ci al -
men te en tre os pa í ses da Amé ri ca La ti na e do Sul.
Assim, na dé ca da de 50, sur gi ram di ver sas ex pe riên -
ci as de in te gra ção, a ma i o ria de las ins ti tu in do pre fe -
rên ci as ta ri fá ri as en tre os pa í ses sig na tá ri os do Acor -
do de Inte gra ção. Po de mos ci tar o Pac to Andi no, o
Mer ca do Co mum Cen tro Ame ri ca no, a Co mu ni da de
do Ca ri be (CARICOM), o Sis te ma Eco nô mi co La ti -
no-Ame ri ca no, e a Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de
Li vre Co mér cio (ALALC), que veio a ser subs ti tu í da
em 1980 pela Asso ci a ção La ti no-Ame ri ca na de Inte -
gra ção (ALADI).

Sa be mos que tais ten ta ti vas de in te gra ção não
fo ram bem-su ce di das. Po de mos, in clu si ve, iden ti fi car
al gu mas das ra zões que le va ram a tan to, pelo me nos
no pe río do do pós-guer ra. A subs ti tu i ção de im por ta -
ções, que se ha via im pos to na prá ti ca por oca sião da
Gran de De pres são e da Se gun da Gu er ra Mun di al,
tor nou-se dou tri na a par tir do pós-guer ra, ten do na
Co mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na –
CEPAL a prin ci pal fon te de ori en ta ção de uma po lí ti ca 
que foi se gui da em par te pon de rá vel do con ti nen te.
To man do-se como pre mis sa bá si ca uma su pos ta ten -
dên cia de de te ri o ra ção dos ter mos de tro ca dos pa í -
ses la ti no-ame ri ca nos, a Ce pal pro pu nha que os re -
cur sos de ca pi tal, de mão-de-obra e das ati vi da des de 
ex por ta ção fos sem ca na li za dos para as in dús tri as
subs ti tu ti vas de im por ta ções.

Pos te ri or men te, em 1958, a Ce pal pro pôs a cri -
a ção de um Mer ca do Co mum La ti no-Ame ri ca no,
como for ma de se atin gir a es ca la ne ces sá ria para a
pro du ção efi ci en te de bens de con su mo du rá ve is e
bens in ter me diá ri os. Ape sar do nome, en tre tan to,
deu-se pre fe rên cia à mon ta gem de uma área de li vre
co mér cio, de modo que os pa í ses man ti ves sem a li -
ber da de de fi xar as res pec ti vas ta ri fas. Pa ra le la men -
te, bus cou-se es ta be le cer uma pro gra ma ção in dus tri -
al em ní vel re gi o nal. Po rém, o de se jo dos go ver nos
na ci o na is em man ter a so be ra nia na ci o nal so bre as
in dús tri as bá si cas, a pos si bi li da de de re ti ra da das
con ces sões ta ri fá ri as, a opo si ção dos in te res ses pri -
va dos – in clu si ve es tran ge i ros – à in ter fe rên cia ex ter -
na e a li mi ta ção dos acor dos de com ple men ta ri da de
con tri bu í ram para que ne nhu ma das duas ini ci a ti vas
ti ves se mu i to êxi to.

Assim, es ta be le ce ram-se nos mer ca dos na ci o -
na is in dús tri as de bens in ter me diá ri os e de bens de
con su mo du rá ve is ca rac te ri za das por ele va dos cus -
tos de pro du ção, fru to, prin ci pal men te, da re du zi da
es ca la dis po ní vel. Des ta for ma, tor nou-se ne ces sá ria
a im po si ção de me ca nis mos de pro te ção ta ri fá ri os e
não ta ri fá ri os para ga ran tir a so bre vi vên cia des sas in -
dús tri as. Tal ce ná rio le vou à au sên cia de con cor rên cia 
in ter na e ex ter na, ao de ses tí mu lo para a bus ca da
me lho ria tec no ló gi ca, à di fi cul da de em se atin gir um
ní vel de com pe ti ti vi da de su fi ci en te para a dis pu ta dos
mer ca dos mun di a is e, iro ni ca men te, à pi o ra dos ter -
mos de tro ca da que les pa í ses, com pre ju í zos para as
ati vi da des pri má ri as.

For mou-se, aos pou cos, a con vic ção de que so -
men te a par tir de es for ços par ci a is, por gru pos de pa í -
ses, po de ria avan çar o pro ces so de in te gra ção re gi o -
nal. O Mer co sul, por exem plo, re fle te essa con vic ção
e se fir ma, ao con trá rio da ma i o ria das ex pe riên ci as
an te ri o res, em ba ses de mo crá ti cas, já que nos anos
80 a de mo cra cia re cu pe rou seu es pa ço nas Amé ri -
cas. A se gun da ex pe riên cia re cen te nes se sen ti do é o 
NAFTA – North Ame ri can Free Tra de Agre e ment –
onde Ca na dá e Esta dos Uni dos for ma ram uma zona
de li vre co mér cio com o Mé xi co.

Nos so pro pó si to, nes ta Co mis são, é par ti lhar
nos sas ex pe riên ci as na ci o na is de in te gra ção, iden ti fi -
car os prin ci pa is en tra ves ao pro ces so e su ge rir mu -
dan ças que fa ci li tem o pro ces so. Assim, ten do em vis -
ta o pano de fun do das vá ri as ini ci a ti vas de in te gra ção 
sub-re gi o nal no con ti nen te ame ri ca no, es pe ra-se que 
os mem bros des ta Co mis são Te má ti ca pos sam par ti -
lhar en tre si o co nhe ci men to so bre as con se qüên ci as
da que las ex pe riên ci as para seus res pec ti vos pa í ses.
De es pe ci al in te res se, em par ti cu lar, será a iden ti fi ca -
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ção dos as pec tos po si ti vos e ne ga ti vos que, na vi são
dos Par la men ta res, te nham es ta do pre sen tes na que -
las oca siões.

Ade ma is, con si de ra-se ex tre ma men te útil que
os par ti ci pan tes des te Co le gi a do en ga jem-se na aná -
li se dos me ca nis mos que pos si bi li tem a ple na in ter -
ven ção dos Le gis la ti vos na ci o na is nas eta pas de for -
mu la ção e im ple men ta ção do pro ces so de in te gra ção
con ti nen tal. De fato, há que do tar os Par la men tos dos
me i os ins ti tu ci o na is que lhes per mi tam acom pa nhar
as ne go ci a ções ao lado dos Exe cu ti vos. A par tir des ta 
atu a ção do Le gis la ti vo te mos cer te za de que ha ve rá
ma i or fa ci li da de em su pe rar as di fi cul da des que por -
ven tu ra se apre sen ta rem no pro ces so de in te gra ção
he mis fé ri ca.

COMISSÃO TEMÁTICA II

INTERVENÇÃO DOS PARLAMENTOS
NO PROCESSO DE AUMENTO DE

COMPETITIVIDADE

A pro pos ta de in te gra ção con ti nen tal é uma
idéia, em si só, am bi ci o sa, pela va ri e da de e com ple xi -
da de dos as pec tos en vol vi dos. Não se tra ta, ape nas,
de har mo ni zar in te res ses na ci o na is di ver gen tes so -
bre ques tões re la ti vas ao co mér cio tão di ver sas quan -
to as re gras de aces so a mer ca dos; a sis te má ti ca de
apli ca ção de bar re i ras ta ri fá ri as e não ta ri fá ri as e de
me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as; os li mi tes per mi -
ti dos para os sub sí di os à ex por ta ção; e os con tor nos
ad mi ti dos para as po lí ti cas de de fe sa co mer ci al, a se -
rem pra ti ca das pe los Esta dos-Mem bros. Têm-se,
ade ma is, as pon de rá ve is di fi cul da des ad vin das da in -
clu são de te mas como in ves ti men tos e com pras go -
ver na men ta is, nor mal men te au sen tes em acor dos
con ven ci o na is de li vre co mér cio. A res sal tar, ain da, os 
pra zos re la ti va men te exí guos para a con se cu ção de
tan tos e tão am plos ob je ti vos.

Me nos vi sí vel, en tre tan to – e, por isso mes mo,
me nos no ta do –, é o de sa fio que será, tal vez, o mais
ins ti gan te. Con sis te ele em des per tar nas so ci e da des
na ci o na is e, em par ti cu lar, nos Le gis la ti vos dos pa í ses
en vol vi dos, a cons ciên cia de que o pro ces so de in te -
gra ção tem como mo ti va ção bá si ca a idéia de que to -
das as na ções par tí ci pes po dem se be ne fi ci ar da ini ci -
a ti va. Este é um pon to de cru ci al im por tân cia, pos to
que de fi ne os gran des ru mos das es tra té gi as ne go ci a -
do ras, iden ti fi ca me tas cla ras para a atu a ção dos di ver -
sos gru pos so ci a is e fo ca li za a pers pec ti va in te gra ci o -
nis ta sob uma óp ti ca mar ca da men te ob je ti va.

Se se ad mi te a pos si bi li da de de que se con si ga
fa zer da in te gra ção con ti nen tal uma opor tu ni da de de

pro gres so eco nô mi co e so ci al para to dos os Pa í -
ses-Mem bros, ca be rá a cada um de les, no de cor rer
das ne go ci a ções, lu tar para que seu povo co lha o má -
xi mo pos sí vel de be ne fí ci os. Sob este pon to de vis ta,
o pro ces so in te gra ci o nis ta de i xa de re pre sen tar um
jogo de soma zero, aque la si tu a ção em que se di vi -
dem os par ti ci pan tes, ina pe la vel men te, em ga nha do -
res e per de do res e em que as van ta gens tra zi das
para um país de vem, ne ces sa ri a men te, cor res pon der 
a des van ta gens para al gum ou tro país. Des ta for ma, o 
ele men to prin ci pal do es for ço de pre pa ra ção de cada
Esta do-Mem bro deve se cen trar na iden ti fi ca ção e no
ple no fa vo re ci men to das ati vi da des eco nô mi cas para
os qua is es ti ver mais do ta do, quer em ter mos na tu ra -
is, quer como efe i to de po lí ti cas pú bli cas, quer como
re sul ta do da atu a ção do se tor pri va do. Em suma, a
for ça mo triz da adap ta ção de cada país ao es pa ço
eco nô mi co in te gra do deve con sis tir na bus ca da com -
pe ti ti vi da de,  dado que re si di rá nes ta va riá vel a cha ve
para o me lhor apro ve i ta men to das opor tu ni da des tra -
zi das pela ini ci a ti va in te gra ci o nis ta.

A im por tân cia des te as pec to re co men da, as sim, 
a or ga ni za ção e o fun ci o na men to des ta Co mis são Te -
má ti ca, vol ta da para a in ter ven ção dos Par la men tos
na ci o na is no pro ces so de au men to de com pe ti ti vi da de
dos res pec ti vos pa í ses. De fato, é este o es pa ço em
que se per mi ti rá aos re pre sen tan tes dos po vos ame ri -
ca nos ex por opi niões e in ter cam bi ar in for ma ções so -
bre dois as pec tos crí ti cos para o su ces so da pre ten di -
da ini ci a ti va in te gra ci o nis ta: de um lado, a iden ti fi ca ção
dos fa to res que li mi tam a com pe ti ti vi da de das eco no -
mi as sub-re gi o na is; e, de ou tro, a iden ti fi ca ção das
ações que es ti mu la rão a bus ca do au men to de com pe -
ti ti vi da de em suas di ver sas ver ten tes.

A es pe ci fi ca ção de ob je ti vos tão re le van tes de i -
xa pa ten te que os tra ba lhos des ta Co mis são Te má ti -
ca li dam, tal vez mais do que em qual quer ou tra, com
os me ca nis mos atra vés dos qua is os Par la men ta res
po de rão par ti ci par de for ma prá ti ca e ob je ti va da tra je -
tó ria das ne go ci a ções e da pre pa ra ção de seus pa í -
ses para a in te gra ção. Na tu ral men te, as es pe ci fi ci da -
des le ga is, so ci a is e eco nô mi cas de cada na ção eli de
a bus ca de al ter na ti vas co muns a to dos as Esta -
dos-Mem bros. De fato, os li mi tes à atu a ção do Po der
Le gis la ti vo no cam po eco nô mi co va ri am de país para
país, as sim como o grau de de sen vol vi men to de cada
um e as par ti cu la ri da des de cada so ci e da de. É jus ta -
men te esta di ver si da de, po rém, que pro pi ci a rá aos le -
gis la do res aqui re u ni dos uma vi são pri vi le gi a da da
com ple xi da de que mar ca a em pre i ta da in te gra ci o nis -
ta e que lhes pos si bi li ta rá tra var con ta to di re to com a
re a li da de dos pa í ses ir mãos.
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De um modo ge ral, pode-se ima gi nar à pri me i ra
vis ta que a atu a ção do Po der Le gis la ti vo na bus ca do
au men to da com pe ti ti vi da de de cada país se re vis ta
de uma na tu re za pre do mi nan te men te na ci o nal. Não
se pode es que cer, en tre tan to, a in fluên cia de ci si va
so bre a ca pa ci da de de apro ve i ta men to dos be ne fí ci -
os da in te gra ção exer ci da pe las con di ções de aces so
aos mer ca dos dos Esta dos mem bros, es pe ci al men te
do mais de sen vol vi do. Assim, as de fi ni ções so bre bar -
re i ras ta ri fá ri as e não ta ri fá ri as, me di das sa ni tá ri as e
fi tos sa ni tá ri as, po lí ti cas de de fe sa co mer ci al e sub sí -
di os à ex por ta ção, no âm bi to do pro ces so de in te gra -
ção, den tre ou tros pon tos, de vem ser ob je to de ex tre -
ma aten ção dos Par la men ta res.

Por ou tro lado, par te ex pres si va da com pe ti ti vi -
da de co mer ci al de um país de cor re das con di ções in -
ter nas para o exer cí cio da ati vi da de pro du ti va. Nes te
con tex to, o ar ca bou ço le gal vi gen te re pre sen ta fa tor
ex tre ma men te im por tan te para a de fi ni ção de um am -
bi en te eco nô mi co pro pí cio para o bom apro ve i ta men -
to das opor tu ni da des da in te gra ção. Fa to res como le -
gis la ção tri bu tá ria, le gis la ção co mer ci al, po lí ti ca de
co mér cio ex te ri or, po lí ti ca de in cen ti vos a se to res
eco nô mi cos. po lí ti ca agrí co la, po lí ti ca de ciên cia e
tec no lo gia, ações em edu ca ção e sa ú de e ad mi nis tra -
ção ma cro e co nô mi ca de sem pe nham pa pel fun da -
men tal na cons tru ção das fon tes de de sen vol vi men to, 
em ge ral, e na adap ta ção ao es pa ço con ti nen tal in te -
gra do, em par ti cu lar.

Ve ri fi ca-se, en tão, que há um lar guís si mo cam -
po de atu a ção re ser va do ao Po der Le gis la ti vo, en -
quan to ins tân cia de ela bo ra ção das leis de um país e
ca i xa de res so nân cia da so ci e da de que re pre sen ta.
Cada na ção, po rém, atri bui ao seu Par la men to uma
for ma de atu a ção es pe cí fi ca nes tas ma té ri as, con so -
an te a or dem cons ti tu ci o nal em vi gor. Assim, a ob je ti -
vi da de que deve pre si dir a re a li za ção dos tra ba lhos
des ta Co mis são Te má ti ca, da das as in con tor ná ve is
res tri ções de tem po, re co men da que seus mem bros
pro mo vam a tro ca de in for ma ções so bre me di das já
ado ta das, em im plan ta ção ou pla ne ja das nos seus
res pec ti vos pa í ses no sen ti do de do tar os Le gis la ti vos 
na ci o na is de ins tru men tos ca pa zes de tor ná-los efe ti -
va men te par ti ci pan tes do pro ces so de for mu la ção e
exe cu ção de me di das in ter nas de au men to da com -
pe ti ti vi da de.

Um as pec to fun da men tal nes te sen ti do é a sis -
te má ti ca de ela bo ra ção do Orça men to em cada país.
De fato, a in fluên cia de um Par la men to no de se nho e
na im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas é di re ta men te 
pro por ci o nal à re le vân cia do pa pel que se lhe re ser va
na cons tru ção da peça or ça men tá ria. Se ao Le gis la ti -

vo cabe ape nas uma fun ção ho mo lo ga tó ria das de fi -
ni ções ori un das do Exe cu ti vo, não se per mi te aos re -
pre sen tan tes do povo exer cer por in te i ro sua fun ção
ge ren ci al de apli ca ção das re ce i tas pú bli cas. Se aos
Par la men ta res é con ce di da, po rém, a fa cul da de de
par ti ci par ati va men te do pro ces so de for mu la ção do
Orça men to, apri mo ra-se a qua li da de e as se gu ra-se a
le gi ti mi da de da in de le gá vel mis são de ze lar pela boa
uti li za ção dos re cur sos car re a dos ao Esta do pela so -
ci e da de.

Além dis so, tor na-se de fun da men tal im por tân -
cia, á luz dos ob je ti vos des te Co le gi a do, co nhe cer os
ca mi nhos se gui dos pe los Par la men tos na de fi ni ção
de pri o ri da des e na for mu la ção de po lí ti cas vol ta das
para o au men to da com pe ti ti vi da de in ter na. Nes te
sen ti do, um sub pro du to ex tre ma men te útil dos de ba -
tes que aqui se tra va rem será, de cer to, a ex po si ção
com pa ra da das di fe ren tes pri o ri da des ado ta das pe -
los di ver sos pa í ses den tre o con jun to de al ter na ti vas
dis po ní ve is.

Ini ci al men te, deve-se res sal tar o pa pel cru ci al
de sem pe nha do pelo sis te ma tri bu tá rio de um país so -
bre a efi ciên cia de sua eco no mia. Arca bou ços tri bu tá -
ri os que one rem ex ces si va men te a pro du ção, pro mo -
vam dis tor ções na alo ca ção de re cur sos, de ses ti mu -
lem a pou pan ça, di fi cul tem in ves ti men tos e de sen co -
ra jem o co mér cio ex te ri or con fi gu ram ônus sig ni fi ca ti -
vos e po dem im pe dir um país de al can çar os be ne fí ci -
os po ten ci a is da in te gra ção. Assim, a ação le gis la ti va
vol ta da para uma re for ma tri bu tá ria que con tem ple a
cor re ção das dis tor ções exis ten tes e o es tí mu lo à ex -
pan são das ati vi da des pro du ti vas re pre sen ta uma
ines ti má vel con tri bu i ção do Par la men to para a bem
su ce di da in ser ção no es pa ço in te gra do.

Por sua vez, as ações do Po der Pú bli co nos
cam pos da sa ú de e da edu ca ção bá si cas cons ti tu -
em-se – a par do aten di men to aos di ta mes da dig ni -
da de e da jus ti ça so ci al – em um fa tor in subs ti tu í vel
de con so li da ção do ca pi tal hu ma no de um país, in gre -
di en te bá si co para o au men to da sua com pe ti ti vi da de. 
Tra ta-se, ade ma is, de um cam po de atu a ção do Esta -
do que não pode ser sim ples men te de le ga do às for -
ças de mer ca do, mer cê de sua ca rac te rís ti ca tí pi ca de 
bem pú bli co. Nes te sen ti do, a ex pe riên cia his tó ri ca
de mons tra am pla men te que in ves ti men tos nes sas
áre as con tri bu em de for ma de ci si va para a me lho ria
das con di ções de vida da po pu la ção e a in cor po ra ção 
à for ça de tra ba lho das ha bi li da des exi gi das pe las no -
vas téc ni cas de pro du ção.

O au men to do grau de com pe ti ti vi da de in ter na
de um país é ain da gran de men te afe ta do pe los in ves -
ti men tos em ciên cia e tec no lo gia. Tam bém aqui cabe
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ao Esta do um pa pel in subs ti tu í vel, es pe ci fi ca men te no 
to can te à pes qui sa pura – que, na con di ção de bem
pú bli co, não en con tra fon tes pri va das ade qua das de fi -
nan ci a men to – e na for ma ção de par ce ri as com o se tor 
pri va do para o de sen vol vi men to e a ino va ção tec no ló -
gi ca. Po lí ti cas pú bli cas con ve ni en te men te ela bo ra das
e apro pri a da men te con du zi das nes te cam po le va rão a
um ma i or apro ve i ta men to das van ta gens com pa ra ti vas 
e com pe ti ti vas, na tu ra is e in du zi das, de um país e à
me lho ria das con di ções de com pe ti ção dos se to res
eco nô mi cos as sim be ne fi ci a dos.

Por fim, mas não me nos im por tan te, deve-se re -
gis trar a in fluên cia da in fra-es tru tu ra fí si ca de um país
so bre a com pe ti ti vi da de na ci o nal. A dis po ni bi li da de
de equi pa men tos de te le co mu ni ca ções, re des de
trans por te, abas te ci men to de ener gia e ser vi ços de
sa ne a men to, den tre ou tros ele men tos, com ele va do
grau de qua li da de e de con fi a bi li da de, re pre sen ta  im -
por tan te fa tor de re du ção de cus tos, de au men to de
efi ciên cia pro du ti va e de atra ção de in ves ti men tos.

To dos es ses as pec tos têm es pe ci al im por tân cia
no mo men to em que os Po de res Le gis la ti vos do con ti -
nen te bus cam a ple ni tu de de sua fun ção re pre sen ta ti -
va fren te às per ple xi da des tra zi das pela pers pec ti va
in te gra ci o nis ta. Na ver da de, den tre to dos os ato res
so ci a is en vol vi dos nes ta em pre i ta da, são jus ta men te
os Par la men ta res os mais ap tos a in di car al ter na ti vas
para a con ve ni en te pre ser va ção do in te res se na ci o -
nal ao lon go da ca mi nha da rumo à in te gra ção. Com
efe i to, por es ta rem em con ta to di re to com os an se i os
e pre o cu pa ções de to das as clas ses so ci a is e por co -
nhe ce rem em pri me i ra mão to das as fa ce tas da re a li -
da de vi vi da por seus re pre sen ta dos, eles po dem con -
tri bu ir de for ma de ci si va para o for ta le ci men to da
com pe ti ti vi da de de seus pa í ses.

PARTICIPAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS
NO DEBATE SOBRE A INTEGRAÇÃO
CONTINENTAL COM OS GRUPOS DE

INTERESSE E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
(Tex tos de Apo io – Co mis são Te má ti ca III)

As Amé ri cas, com uma úni ca ex ce ção, vi vem
hoje em re gi mes de mo crá ti cos. Inde pen den te men te
da for ma de go ver no ado ta da pe los pa í ses do nos so
he mis fé rio, a de mo cra cia ne les pre sen te ca rac te ri -
za-se por sua fe i ção re pre sen ta ti va e, so bre tu do, pelo
ca rá ter plu ra lis ta dos re gi mes.

A de mo cra cia plu ra lis ta, como já no ta ra o ci en -
tis ta po lí ti co nor te-ame ri ca no Ro bert Dahl, ca rac te ri -
za-se pela exis tên cia, le ga li da de e le gi ti mi da de de
uma va ri e da de de or ga ni za ções e ins ti tu i ções que, ao 
gal va ni zar an se i os par ti cu la ri za dos dos ci da dãos,

bus cam in flu en ci ar as de ci sões to ma das pe los go ver -
nan tes. Na de mo cra cia plu ra lis ta, tais ins ti tu i ções
cons ti tu em ve í cu los le gí ti mos de par ti ci pa ção po pu lar 
nas ques tões pú bli cas. Essas ins ti tu i ções não ape nas 
acom pa nham o pro ces so par la men tar, como dele
par ti ci pam, mo ni to ran do ati vi da des, re la tan do-as à
so ci e da de e in flu in do nos ca mi nhos que o Par la men -
to pos sa to mar.

Den tre as ins ti tu i ções mais in flu en tes de uma
de mo cra cia plu ra lis ta, três so bres sa em pelo seu pa -
pel his tó ri co no de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal de qual -
quer país. Re fe ri mo-nos aos par ti dos po lí ti cos, aos
gru pos de in te res se e aos me i os de co mu ni ca ção.

Os par ti dos po lí ti cos são ain da o ins tru men to
mais im por tan te de ca na li za ção das de man das de
gru pos e ins ti tu i ções da so ci e da de ci vil no pro ces so
de ci só rio. São os par ti dos que tor nam pos sí vel a
trans po si ção para a es fe ra pú bli ca de in te res ses pri -
va dos, con fe rin do-lhes voz e le gi ti mi da de po lí ti ca, na
me di da em que es tes in te res ses ga nham, atra vés dos 
par ti dos, su por te ele i to ral da so ci e da de. Em sín te se,
os par ti dos são o me ca nis mo bá si co da de mo cra cia
re pre sen ta ti va pelo

Ou tra fun ção im por tan te dos par ti dos po lí ti cos
re fe re-se ao seu pa pel de or ga ni za do res da von ta de
co le ti va. Par ti dos são co a li zões for ma is de in te res ses
e ob je ti vos po lí ti cos. Como tal eles con tri bu em para
uma ma i or efi cá cia e in te li gi bi li da de e do pro ces so po -
lí ti co.

No que se re fe re às ati vi da des le gis la ti vas, eles
cum prem um pa pel aglu ti na dor, di mi nu in do um po ten -
ci al de sa gre ga ção do pro ces so le gis la ti vo ao amal ga -
mar ten dên ci as po lí ti cas em gru pos es tá ve is e or ga ni -
za dos, au men tan do as sim a cre di bi li da de e es ta bi li -
da de de pac tos so bre po lí ti cas. Por con se guin te, uma
ne go ci a ção po lí ti ca so bre pro ces sos de in te gra ção
que bus que re sul ta dos du ra dou ros e con fiá ve is não
pode ig no rar as agre mi a ções par ti dá ri as.

Por ou tro lado, a in te gra ção con ti nen tal re pre -
sen ta um de sa fio de vul to para os pa í ses do con ti nen -
te, ta ma nhas as suas con se qüên ci as eco nô mi cas e
so ci a is. Por tan to, as agre mi a ções po dem e de vem as -
su mir po si ção fun da men ta da, além de pa la vras de or -
dem sim pli fi ca ti va, em re la ção aos seus te mas fun da -
men ta is, sob pena de per de rem re le vân cia na are na
po lí ti ca. Assim, cabe-lhes in cen ti var e in te grar a par ti -
ci pa ção po pu lar no pro ces so de ne go ci a ção em cur -
so, con tan do, para tal, com o con cur so dos gru pos de
in te res se e dos me i os de co mu ni ca ção.

Di an te da cres cen te in ter na ci o na li za ção da eco -
no mia, os gru pos de in te res se do més ti cos pas sa ram
a ocu par po si ção re le van te. Nes se par ti cu lar, me re -
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cem des ta que os con fli tos dis tri bu ti vos ad vin dos da li -
be ra li za ção co mer ci al e fi nan ce i ra. Pro ble mas de re a -
lo ca ção de in ves ti men tos, de re a dap ta ção de
mão-de-obra e de in tro du ção de tec no lo gi as as su mi -
ram, no con tex to la ti no-ame ri ca no, um alto grau de
ten são po lí ti ca, o que con fe riu um ca rá ter con fli tu o so
aos pro ces sos de aber tu ra eco nô mi ca. Não obs tan te,
gru pos com for tes in te res ses na in te gra ção mun di al
tam bém sur gi ram, tais como no vas em pre sas ou
mes mo ONG, e ou tras en ti da des pre o cu pa das com
as con se qüên ci as não con tro la das de po lí ti cas de li -
be ra li za ção.

Por con se guin te, tra ta-se de pro cu rar no vos ali -
a dos no pro ces so de in te gra ção he mis fé ri ca, de
modo a con fe rir ma i or trans pa rên cia e den si da de às
ne go ci a ções. Além dis so não de ve mos per der de vis -
ta a di men são par ti ci pa ti va do pro ces so de ci só rio,
que deve tam bém abrir por tas para o diá lo go com
gru pos que le gí ti ma e de mo cra ti ca men te dis sen tem
dos ru mos da in te gra ção sob pena de in cor rer em um
dé fi cit de le gi ti mi da de. Assim, de vem os gru pos de in -
te res se ser in te gra dos, ao lado dos par ti dos po lí ti cos
e dos me i os de co mu ni ca ção, na for mu la ção de po si -
ções na ci o na is, mas de uma ma ne i ra con tro la da e le -
gí ti ma, de acor do com as re gras ins ti tu ci o na is de
cada Esta do. Res sal te-se que este diá lo go deve ser
fe i to de for ma ba lan ce a da, de for ma a dar voz a to dos
os in te res ses, sem óbi ce de seu res pec ti vo po der de
pres são.

Na atu a li da de, a pa la vra-cha ve da po lí ti ca ex ter -
na pas sou a ser trans pa rên cia. Tra ta-se da con se -
qüên cia mais vi sí vel de um lon go e atri bu la do pro ces -
so de de mo cra ti za ção do apa re lho de Esta do (ain da
em an da men to) que co me çou nos idos de 1917, com
a ini ci a ti va do pre si den te dos Esta dos Uni dos Wo o -
drow Wil son, que pro pôs a cri a ção de uma So ci e da de 
das Na ções, com o in tu i to de con fe rir ma i or vi si bi li da -
de e le gi ti mi da de aos acor dos in ter na ci o na is, pas san -
do do bi la te ra lis mo para o mul ti la te ra lis mo.

Em adi ta men to, a te o ria do li vre co mér cio es pe -
ra va au men tar tam bém a trans pa rên cia do pro ces so
po lí ti co, uma vez que o li vre co mér cio li ber ta ria o es -
ta do das pe i as de in te res ses po de ro sos con tra uma
eco no mia mais efi ci en te e equâ ni me, além cri ar vín -
cu los en tre Esta dos so be ra nos, de modo a di mi nu ir o
po ten ci al de con fli to in ter na ci o nal. Nes te mo men to,
em que os pa í ses la ti no-ame ri ca nos con so li dam suas 
de mo cra ci as, o de ba te acer ca da in te gra ção po de ria
cons ti tu ir es tí mu lo adi ci o nal aos es for ços de apro fun -
da men to do Esta do de mo crá ti co de di re i to na re gião
e de sua in te ra ção com in te res ses eco nô mi cos in ter -
nos e ex ter nos.

Com res pe i to à trans pa rên cia da po lí ti ca ex ter -
na, os me i os de co mu ni ca ção as su mem um pa pel ful -
cral em pro ces sos de in te gra ção con ti nen tal, uma vez 
que re pre sen tam o ca nal in for ma ti vo prin ci pal pelo
qual a opi nião pú bli ca do més ti ca toma co nhe ci men to
das ne go ci a ções in ter na ci o na is. Assim, a mí dia cons -
ti tui-se no elo que pos si bi li ta à opi nião pú bli ca de sem -
pe nhar um pa pel mais ati vo em po lí ti ca ex ter na, ao
pro pi ci ar in for ma ção so bre a ação de gru pos or ga ni -
za dos, as sim como pos si bi li ta a or ga ni za ção e to ma -
das de po si ção de gru pos po pu la res, quer por meio
dos ve í cu los de in for ma ção mais tra di ci o na is, quer
atra vés de ma ni fes ta ções po pu la res in te ra ti vas, como 
é o caso, por exem plo, de ple bis ci tos vir tu a is pela in -
ter net.

Para tan to, faz-se mis ter ter uma mí dia isen ta e
bem in for ma da, ca paz de que brar o ca rá ter es pe ci a li -
za do de dis cus sões téc ni cas de po lí ti ca e co mér cio
in ter na ci o na is. Em adi ta men to, é re co men dá vel que
os me i os de co mu ni ca ção es te jam sin to ni za dos com
os mo vi men tos po lí ti cos e eco nô mi cos in ter na ci o na is. 
Só as sim te rão ca pa ci da de ana lí ti ca para evi tar ma ni -
pu la ções de gru pos de in te res se, se pa ran do o que é
re le van te das in for ma ções for ja das. Res sal te-se, uma 
vez mais, que ne go ci ar um pro ces so de in te gra ção,
sem co mu ni ca ção com a po pu la ção, im pli ca em de -
crés ci mo de le gi ti mi da de, au men tan do o grau de ins -
ta bi li da de e o ris co de re tro ces sos.

Assim, cum pre ter de um qua dro re gu la tó rio e
ins ti tu ci o nal que ga ran ta à mí dia aces so fi de dig no à
in for ma ção, as sim como leis que co í bam os abu sos
do di re i to de in for mar. Li ber da de de pen sa men to e
tam bém de fe sa con tra a ma ni pu la ção de in for ma ção
de vem ser ga ran ti dos por lei. A com pe ti ção com os
me i os de co mu ni ca ção de ou tros pa í ses, fo men ta da
pela li be ra li za ção eco nô mi ca, pode ser um po de ro so
in cen ti vo para a con fi a bi li da de e trans pa rên cia da
pró pria im pren sa, com con se qüên ci as igual men te po -
si ti vas para as ins ti tu i ções po lí ti cas.

Em suma, pre ci sa-se de par ti dos po lí ti cos que
co lo quem em des ta que na sua agen da a ques tão da
in te gra ção con ti nen tal, pois são as agre mi a ções po lí -
ti cas o es te io da de mo cra cia; a se guir, faz-se ne ces -
sá rio ter gru pos de in te res se ar ti cu la dos em tor no da
ques tão da in te gra ção; e, por fim, de vem os me i os de
co mu ni ca ção ser in for ma dos para po der in for mar, cri -
an do a ne ces sá ria mas sa crí ti ca para o de ba te cons -
tru ti vo em tor no des sa de ci si va ques tão. As agre mi a -
ções par ti dá ri as de vem ser as con du to ras do pro ces -
so de in te ra ção cons tan te com a opi nião pú bli ca, en ri -
que cen do os de ba tes com as par ti ci pa ções das
Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is e com os me i os
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de co mu ni ca ção, man ten do flu xo cons tan te e só li do
de in for ma ções fi de dig nas, de for ma que se pos sa
che gar a con clu sões com ple no co nhe ci men to de ca -
u sa.

CÚPULA PARLAMENTAR DE INTEGRAÇÃO
CONTINENTAL

Co mis são Te má ti ca IV
O Po der Le gis la ti vo na Di nâ mi ca

Inte gra ci o nis ta Con ti nen tal

Qual é o pa pel do Le gis la ti vo na dis cus são e
apro va ção de acor dos in ter na ci o na is? Se ria o Con -
gres so o foro na tu ral para o de ba te de ques tões cru ci -
a is para os in te res ses da so ci e da de, como a po lí ti ca
ex ter na? Espe ci fi ca men te, qual o pa pel a ser de sem -
pe nha do pelo Con gres so du ran te a ne go ci a ção de
acor dos de in te gra ção eco nô mi ca?

A dis cus são so bre a ca pa ci da de de o Po der Le -
gis la ti vo atu ar nas re la ções in ter na ci o na is é as sun to
que per mi te aná li se tan to do pon to de vis ta ju rí di co
quan to po lí ti co. Ju ri di ca men te, a com pe tên cia do Po -
der Le gis la ti vo em re la ção a atos in ter na ci o na is é es -
ta be le ci da pela Car ta Mag na de cada país.

A Cons ti tu i ção bra si le i ra, por exem plo, es ta be le -
ce que o Con gres so Na ci o nal de ve rá re sol ver so bre
to dos os tra ta dos, acor dos ou atos in ter na ci o na is que
acar re ta rem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao
pa tri mô nio na ci o nal. O con tro le, por tan to, é fe i to ex
post: re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo pos su em
com pe tên cia para ne go ci ar um tra ta do de na tu re za
eco nô mi ca, as si ná-lo e, quan do for con ve ni en te, sub -
me tê-lo a re fe ren do do Po der Le gis la ti vo, onde será
apre ci a do e apro va do caso ob te nha ma i o ria no Ple -
ná rio de am bas as Ca sas. Caso não ob te nha apro va -
ção, o Go ver no não po de rá ra ti fi car o dito acor do.

Nos Esta dos Uni dos, o Pre si den te ame ri ca no
de tém o po der de ne go ci ar e as si nar tra ta dos, os qua -
is de vem ser apro va dos por dois ter ços do Se na do.
Em al guns ca sos, o Pre si den te pode as si nar tra ta dos
de exe cu ção ime di a ta, sem ne ces si da de de apro -
vá-los no Con gres so – são os cha ma dos “acor dos
exe cu ti vos”, acor dos que ge ral men te tra tam so bre te -
mas con si de ra dos de im por tân cia li mi ta da, que não
che gam a pre o cu par o Con gres so. Além dis so, o Go -
ver no ame ri ca no pode re que rer ao Con gres so uma
au to ri za ção pré via para ne go ci ar tra ta dos in ter na ci o -
na is – a au to ri za ção para pro mo ção de co mér cio, an -
ti go fast-track. Reza o pro ce di men to que o Pre si den -
te deve in for mar o Con gres so de sua in ten ção em ne -
go ci ar um tra ta do. Se não hou ver ne ga ti va em ne nhu -
ma das Ca sas em um de ter mi na do pra zo, ele pode

pros se guir. Fin das as ne go ci a ções e apre sen ta do o
Acor do ao Con gres so, am bas as Ca sas de ve rão de li -
be rar so bre o Acor do por ma i o ria sim ples, sem emen -
das, tam bém den tro de um pra zo pre es ta be le ci do.

No caso in glês, que é in te res san te aqui men ci o -
nar por se tra tar de sis te ma Par la men ta ris ta, ape sar
de o Par la men to não pos su ir ne nhum po der for mal de 
ra ti fi car tra ta dos, qual quer mo di fi ca ção na le gis la ção
de ve rá ser apro va da por ma i o ria sim ples. Dado o ca -
rá ter do sis te ma Par la men ta ris ta, pode-se con clu ir
que, tec ni ca men te,   o Par la men to tem com pe tên cia
in clu si ve para emen dar tra ta dos com ma i o ria sim ples. 
De ba tes e per gun tas aos mi nis tros so bre ques tões de 
po lí ti ca ex ter na são nor ma is no Ple ná rio da Câ ma ra
dos Co muns.

Po li ti ca men te, há uma apa rên cia de que o po der 
exer ci do de fato pe los Con gres sos ou Par la men tos
está aquém do po der con ce di do pe las Cons ti tu i ções.
Ana lis tas afir mam que o Po der Le gis la ti vo cos tu ma
de le gar ao Po der Exe cu ti vo mu i to mais in de pen dên -
cia e au to no mia em ques tões de po lí ti ca ex ter na do
que in ter na, e re la ci o nam al guns fa to res como ca u -
sas des se com por ta men to.

1. ne go ci a ções de po lí ti ca ex ter na exi -
gem ações rá pi das, mais apro pri a das para
to ma da de de ci são pelo Po der Exe cu ti vo;

2. o Po der Exe cu ti vo tem ma i or fa ci li -
da de de ob ter in for ma ções so bre o ce ná rio
in ter na ci o nal;

3. es pe ra-se que o Po der Exe cu ti vo,
ele i to pela ma i o ria dos vo tos da po pu la ção
ou ma i o ria do Par la men to, es te ja en car re -
ga do de es ta be le cer as di re tri zes de po lí ti -
ca na ci o nal que afe tam os am plos in te res -
ses da po pu la ção, bem como de ar ti cu lar
ob je ti vos na ci o na is. Está, as sim, mais le gi -
ti ma do para to mar as ré de as em ques tões
de po lí ti ca ex ter na. O Par la men to, por ou tro 
lado, é ele i to com o pro pó si to de dar voz à
so ci e da de, ou seja, ele re pre sen ta in te res -
ses es pe cí fi cos de de ter mi na das lo ca li da -
des na ci o na is ou traz à tona cli va gens ide o -
ló gi cas, cul tu ra is, de clas se e ou tras di vi -
sões po lí ti cas e so ci a is. Di fe rem, por tan to,
suas fun ções.

Um fa tor que pode ser adi ci o na do é que, na
prá ti ca, uma vez que o con tro le do Le gis la ti vo so bre
o Exe cu ti vo é ge ral men te exer ci do após as ne go ci a -
ções in ter na ci o na is, tor na-se um pro ces so ex tre ma -
men te cus to so o de emen dar tra ta dos “pron tos” ou
de re je i tá-los no Par la men to, pois tal fato sig ni fi ca ria
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um re tor no à mesa de ne go ci a ção. Em al guns ca sos 
– por exem plo, o de acor dos mul ti la te ra is, como o
que deu ori gem à Orga ni za ção Mun di al de Co mér -
cio, a re ne go ci a ção é ope ra ci o nal men te im pos sí vel.

Na tu ral, por tan to, es pe rar que os ca sos de re je i -
ção de acor dos se jam pou cos. O Par la men to in glês é
ilus tra ti vo: des de 1945, no ven ta e sete por cen to da
le gis la ção pro pos ta pelo Go ver no foi apro va da, sem
emen das. No Bra sil, pou co se tem no tí cia so bre
emen das ou re je i ção de tra ta dos in ter na ci o na is, e
não exis te ne nhum caso des de a apro va ção da Cons -
ti tu i ção de 1988, em bo ra ela te nha, con for me já men -
ci o na do, man ti do im por tan tes prer ro ga ti vas do Con -
gres so re la ti vas à apro va ção de Acor dos Inter na ci o -
na is.

Entre tan to, a evi dên cia es con de a real im por -
tân cia do Po der Le gis la ti vo nas ne go ci a ções in ter na -
ci o na is. De fato, pren der-se ao re sul ta do das vo ta -
ções ca mu fla as dis cus sões, por ve zes acir ra das, das 
qua is os Ple ná ri os na ci o na is são pal co du ran te o pro -
ces so de apro va ção de acor dos, es pe ci al men te em
ca sos de tra ta dos de in te gra ção eco nô mi ca. Nes ses
ca sos, o Po der Le gis la ti vo tem sido atu an te na de fe sa 
de gru pos vul ne rá ve is no pro ces so. Du ran te a ne go ci -
a ção do “North Ame ri can Free Tra de Agre e ment”
(NAFTA), o Con gres so Ame ri ca no exi giu a cri a ção de
um fun do de am pa ro aos tra ba lha do res na ci o na is que 
per des sem o em pre go em vir tu de da con cor rên cia
com os sa lá ri os mais ba i xos dos me xi ca nos. Aliás,
hou ve uma gran de mo vi men ta ção no Con gres so
Ame ri ca no quan do da ne go ci a ção do Naf ta. Na oca -
sião, am bi en ta lis tas, tra ba lha do res e po lí ti cos dis cu ti -
ram as van ta gens e des van ta gens da in te gra ção,
bem como a for ma de res guar dar di re i tos e pro te ger
se to res da so ci e da de que pu des sem ser afe ta dos ne -
ga ti va men te.

Na Grã-Bre ta nha, con si de ra da um mo de lo de
dis ci pli na par ti dá ria, em 1971 o Par la men to ques ti o -
nou du ra men te a in te gra ção eco nô mi ca, por dis cor -
dar da po lí ti ca de pes ca da en tão Co mu ni da de Eu ro -
péia e obri gou o Go ver no bri tâ ni co a ne go ci ar con -
ces sões com a Co mu ni da de. O Par la men to tam bém
pres si o nou – e ob te ve – ou tras con ces sões em im por -
ta ções de açú car e la ti cí ni os em tro ca da apro va ção
da en tra da na Co mu ni da de.

Pode-se es pe rar que, du ran te qual quer ne go ci -
a ção de in te gra ção eco nô mi ca, se to res so ci a is afe ta -
dos pres si o na rão os res pec ti vos par la men tos na ci o -
na is a es ta be le ce rem me ca nis mos que pos sam di mi -
nu ir sua vul ne ra bi li da de. Os par la men ta res, como re -
pre sen tan tes da so ci e da de e re fle tin do suas cli va -
gens na tu ra is e di ver si da de de opi nião, tam bém de -

mons tra rão suas pre fe rên ci as em re la ção às me di das 
to ma das du ran te as ne go ci a ções. Para tan to, se rão
usa dos re cur sos como de ba tes par la men ta res e con -
vo ca ção de re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo para
for ne ci men to de in for ma ções. O pa pel do Po der Le -
gis la ti vo na for mu la ção de po lí ti cas in te gra ci o nis tas
deve ser con si de ra do na to ta li da de do pro ces so de
aco mo da ção das pre fe rên ci as dos par la men ta res e
da po pu la ção nas ne go ci a ções, e não ape nas na
apro va ção de tra ta dos em ple ná rio.

Dada a atu a ção re le van te do Con gres so nes ses 
con tex tos, con clui-se que, na ver da de, o pro ces so de
apro va ção de acor dos eco nô mi cos se ria fa ci li ta do se
re pre sen tan tes do Con gres so Na ci o nal es ti ves sem
pre sen tes já du ran te as ne go ci a ções e, des de esse
pe río do, fos sem ca pa zes de co la bo rar quan do da dis -
cus são de te mas sen sí ve is à so ci e da de.

Afir mam al guns ana lis tas que a re je i ção de um
acor do se ria de alto cus to para o Po der Exe cu ti vo.
Assim sen do, ele an te ci pa pon tos po lê mi cos e ten ta
aco mo dar as pre fe rên ci as re pre sen ta das no Con -
gres so du ran te a ne go ci a ção. Des ta for ma, o Go ver no 
não as si na ria um acor do im pos sí vel de ser apro va do
pelo Par la men to.

Con tu do, ne nhum Po der Exe cu ti vo, ain da que
com pe ten te, é ca paz de an te ci par to das as re a ções
que um acor do in ter na ci o nal pode pro vo car na so ci e -
da de. Mais uma vez, en fa ti za-se que o lo cal de de ba te 
para es sas ques tões é o Con gres so, e do Con gres so
a so ci e da de co bra rá po si ções e es cla re ci men tos. Os
re pre sen tan tes do povo de vem ser os ca na li za do res
das as pi ra ções da so ci e da de du ran te a in te gra ção
eco nô mi ca.

A opor tu ni da de da par ti ci pa ção do Con gres so
nas ne go ci a ções do pro ces so de in te gra ção re me -
te-nos ins tan ta ne a men te a ques ti o nar os pos sí ve is
for ma tos que essa par ti ci pa ção po de rá ado tar. Em
ou tras pa la vras, a per gun ta pas sa a ser: como par ti ci -
par? Esse é tó pi co pri o ri tá rio de nos sa dis cus são,
ten do sem pre em vis ta que o Le gis la ti vo de ve rá man -
ter sua atu a ção de for ma efi ci en te e em co o pe ra ção
com o Po der Exe cu ti vo. A so ci e da de e a de mo cra cia
se rão os ma i o res be ne fi ciá ri os des se pro ces so.
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BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO ALCA

A re u nião de Cú pu la de Mi a mi, de de zem bro de
1994, re u niu Che fes de Esta do e de Go ver no de trin ta 
e qua tro pa í ses das Amé ri cas. Na oca sião, foi lan ça da 
a idéia de ini ci ar-se a ne go ci a ção de uma Area de Li -
vre Co mér cio das Amé ri cas (ALCA), a ser con clu í da o 
mais tar dar até o ano de 2005. Os prin ci pa is com pro -
mis sos dos man da tá ri os com re la ção à con for ma ção
da ALCA, in clu si ve a data de 2005 para a con clu são
das ne go ci a ções, fo ram re i te ra dos na II Cú pu la das
Amé ri cas, re a li za da em San ti a go, em 1998, oca sião
em que a ne go ci a ção co mer ci al he mis fé ri ca foi efe ti -
va men te lan ça da.

Ain da que te nha sido ori gi na da no pro ces so das 
Cú pu las das Amé ri cas, a ALCA logo ad qui riu vôo pró -
prio e, nes se con tex to, fo ram re a li za das, até o mo -
men to, sete re u niões mi nis te ri a is: em Den ver, EUA
(1995); Car ta ge na, Co lôm bia (1996); Belo Ho ri zon te,
Bra sil (1997); São José, Cos ta Rica (1998); To ron to,
Ca na dá (1999); Bu e nos Ai res, Argen ti na (2001) e Qu -
i to, Equa dor (2002). As re u niões de Mi nis tros, em
con for mi da de com o dis pos to na De cla ra ção Mi nis te -
ri al de São José, ocor rem a cada de zo i to me ses, com
o ob je ti vo bá si co de exa mi nar o pro gres so das ne go -
ci a ções e de ofe re cer ori en ta ção su pe ri or no to can te
ao tra ba lho fu tu ro. Em Bu e nos Ai res, o Equa dor re ce -
beu da Argen ti na a Pre si dên cia das ne go ci a ções até
ou tu bro de 2002, quan do se re a li zou a Re u nião Mi nis -
te ri al de Qu i to. Nes sa data, o Bra sil as su miu, jun ta -

men te com os EUA, a co-pre si dên cia do pro ces so
ALCA, a ser exer ci da até o fi nal das ne go ci a ções.

O pro ces so de con for ma ção da ALCA até o pre -
sen te é mar ca do por três pon tos fun da men ta is. O pri -
me i ro ocor reu em Mi a mi no lan ça men to da idéia que
po de ria vir a al te rar pro fun da men te as re la ções co -
mer ci a is he mis fé ri cas. O se gun do teve lu gar du ran te
a Re u nião Mi nis te ri al de Belo Ho ri zon te, quan do fo -
ram es ta be le ci dos os prin cí pi os bá si cos da ne go ci a -
ção, so bre tu do o sin gle un der ta king, a com pa ti bi li da -
de com acor dos sub-re gi o na is e o con sen so para to -
ma da de de ci sões. Em Belo Ho ri zon te, fi ca ram fi xa -
dos o “quan do” e o “como” das ne go ci a ções. Para o
en con tro de sen vol veu-se efe ti vo pro ces so de in te ra -
ção do Go ver no com a so ci e da de ci vil bra si le i ra (or -
ga ni za ções pa tro na is, sin di ca tos e or ga ni za ções
não-go ver na men ta is), es sen ci al no de li ne a men to de
idéi as co muns so bre o pro ces so ALCA, en tre elas a
ne ces si da de de de fen der uma im plan ta ção pa u la ti na
da ne go ci a ção co mer ci al he mis fé ri ca. No ano se guin -
te, du ran te a Re u nião Mi nis te ri al de São José, fi cou
acer ta do o lan ça men to efe ti vo das ne go ci a ções na II
Cú pu la das Amé ri cas e foi acor da da a es tru tu ra do
pro ces so ne go ci a dor.

O ter ce i ro pon to de in fle xão, por sua vez, ocor -
reu na Re u nião Mi nis te ri al de To ron to, em cuja De cla -
ra ção os Mi nis tros ins tru í ram os Gru pos Ne go ci a do -
res (GNs) a pre pa ra rem a pri me i ra mi nu ta de seus
res pec ti vos ca pí tu los de um acor do de ALCA, do qual
de ve ri am cons tar tex tos so bre os qua is hou ves se
con sen so e, en tre col che tes, tudo o que não fos se
con sen su a do. Além dis so, os gru pos res pon sá ve is
por aces so a mer ca dos de bens e ser vi ços fo ram ins -
tru í dos a dis cu tir os mé to dos e as mo da li da des das
ne go ci a ções ta ri fá ri as. Foi acor da da a cri a ção do
Sub co mi tê de Assun tos Admi nis tra ti vos e Orça men -
tá ri os e es ta be le ci do o Gru po Ad Hoc de Pe ri tos do
Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is para a im ple -
men ta ção de me di das de fa ci li ta ção de ne gó ci os na
área de pro ce di men tos adu a ne i ros. A dis cus são so -
bre te mas ins ti tu ci o na is do fu tu ro acor do con ti nu ou
sob res pon sa bi li da de do CNC.

A VI Re u nião Mi nis te ri al da ALCA foi re a li za da
em Bu e nos Ai res, em 7 de abril de 2001. A prin ci pal
men sa gem de Bu e nos Ai res foi a de que o pra zo para
o tér mi no das ne go ci a ções não será an te ci pa do, re -
co men da ção con fir ma da pe los Che fes de Esta do na
III Cú pu la das Amé ri cas, em Qu é bec, de 20 a 22 de
abril. Nes se sen ti do, os Mi nis tros re co men da ram aos
man da tá ri os que “es ta be le çam as di re tri zes para as -
se gu rar que as ne go ci a ções do Acor do da ALCA se -
jam con clu í das, o mais tar dar, em ja ne i ro de 2005
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para a sua en tra da em vi gor o quan to an tes, até, no
má xi mo, de zem bro de 2005” (De cla ra ção Mi nis te ri al
de Bu e nos Ai res, pa rá gra fo 2). Os gru pos de ne go ci a -
ção que tra tam de te mas afe tos a aces so a mer ca dos
fi ca ram res pon sá ve is pela de fi ni ção de mé to dos e
mo da li da des da ne go ci a ção ta ri fá ria até 10 de abril
de 2002, os qua is, já con clu í dos, as su mi ram a for ma
do do cu men to TNC 20, dis po ní vel para con sul ta na
pá gi na da ALCA (www.alca-ftaa.org). Os Gru pos Ne -
go ci a do res re ce be ram o man da to de pre pa rar a se -
gun da mi nu ta do acor do ALCA para a Mi nis te ri al de
Qu i to e foi cri a do um Co mi tê Téc ni co de Assun tos
Insti tu ci o na is para dar or ga ni ci da de ao pro je to de
acor do.

O tra ta men to a ser dado aos te mas am bi en ta is e 
tra ba lhis tas tam bém foi abor da do na De cla ra ção Mi -
nis te ri al de Bu e nos Ai res, que ins tru iu os gru pos de
ne go ci a ção “a dar con ti nu i da de a seu tra ba lho se gun -
do o prin ci pio ge ral de que qual quer de le ga ção tem o
di re i to de apre sen tar as pro pos tas de tex to que con si -
de re re le van tes para o avan ço efe ti vo do pro ces so, as
qua is, even tu al men te, fi ca rão en tre col che tes” (De -
cla ra ção Mi nis te ri al de Bu e nos Ai res, Ane xo I, “Instru -
ções Ge ra is”, pa rá gra fo 1). Por in sis tên cia do Bra sil e
de ou tras de le ga ções, fi cou ex pres so no mes mo item
que “mu i tos mi nis tros re co nhe ce ram que as ques tões 
am bi en ta is e tra ba lhis tas não de ve ri am ser in vo ca das 
como con di ci o nan tes, nem sub me ti das a dis ci pli nas
cujo des cum pri men to es te ja su je i to a res tri ções ou
san ções co mer ci a is”.

É im por tan te res sal tar, ain da, que um dos re sul -
ta dos mais ex pres si vos da Re u nião Mi nis te ri al de Bu -
e nos Ai res foi o re co nhe ci men to da ne ces si da de de
se pro mo ver a trans pa rên cia no pro ces so ne go ci a dor
da ALCA, de for ma a in cen ti var a par ti ci pa ção cres -
cen te da so ci e da de ci vil. A De cla ra ção de di cou oito
pa rá gra fos ao tema, to man do sig ni fi ca ti vas de ci sões
a res pe i to. Em uma ati tu de ino va do ra em se tra tan do
de acor dos co mer ci a is, os Mi nis tros con cor da ram em
“tor nar pú bli ca a mi nu ta do Acor do da ALCA, nas qua -
tro lín guas ofi ci a is. após a III Cú pu la das Amé ri cas”
(De cla ra ção Mi nis te ri al, pa rá gra fo 23). Ade ma is, por
ins pi ra ção bra si le i ra, os Mi nis tros con cor da ram em
to mar nota “dos fo ros e se mi ná ri os so bre as ne go ci a -
ções da ALCA que di fe ren tes or ga ni za ções da so ci e -
da de ci vil têm re a li za do nos pa í ses da re gião, con vi -
dan do es sas en ti da des a apre sen tar as con clu sões
de seus tra ba lhos ao Co mi tê de Re pre sen tan tes Go -
ver na men ta is so bre a Par ti ci pa ção da So ci e da de Ci -
vil” (De cla ra ção Mi nis te ri al de Bu e nos Ai res, pa rá gra -
fo 30).

A par tir do iní cio de 2003, ha ve rá uma nova fase
das ne go ci a ções, com o iní cio efe ti vo de tro cas de
con ces sões no âm bi to de aces so a mer ca dos. Nas
dis cus sões do Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is da 
ALCA, hou ve um re or de na men to do ca len dá rio da
ne go ci a ção de aces so a mer ca dos, que re sul tou num
cro no gra ma no qual a apre sen ta ção de ofer tas se es -
ten de rá até 15.02.03, com pe di dos de me lho ra de
ofer tas de 16.02.03 até 15.06.03 e com o pro ces so de 
apre sen ta ção de ofer tas re vi sa das a ini ci ar-se em
15.07.03.

A mais re cen te Re u nião Mi nis te ri al, re a li za da em
Qu i to, em 1 de no vem bro de 2002, es ta be le ceu di re tri -
zes para a pró xi ma eta pa de ne go ci a ções, in clu si ve no
que diz res pe i to à agri cul tu ra, cuja im por tân cia para as
eco no mi as do he mis fé rio foi ra ti fi ca da. Bus cou-se re a fir -
mar tra ta men to in te gral e nào-dis cri mi na tó rio nas ne go -
ci a ções agrí co las da ALCA, de for ma a con tri bu ir para a
ge ra ção de em pre go, re du ção da po bre za e fa vo re ci -
men to da es ta bi li da de so ci al. Pon to-cha ve so bre o as -
sun to foi a ên fa se dada à ques tão da eli mi na ção de prá -
ti cas des vir tu a das de co mér cio agrí co la (sub si di os ile -
ga is à ex por ta ção, en tre ou tras).

Tam bém em Qu i to, fo ram de fi ni dos no vas Pre si -
dên ci as e Vice-Pre si dên ci as dos Gru pos de Tra ba lho, 
fa tor fun da men tal para o avan ço do pro ces so ne go ci -
a dor. Ou tro pon to im por tan te foi a re for mu la ção do
pa pel exer ci do pelo Co mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci -
a is (CNC), que as su miu pos tu ra mais ati va tam bém
na ori en ta ção, bem como na su per vi são, das ne go ci -
a ções, ga ran tin do efi ciên cia e trans pa rên cia ao pro -
ces so ne go ci a dor. Tam bém me re ce des ta que o Pro -
gra ma de Co o pe ra ção He mis fé ri ca (PCH), ela bo ra do
na Re u nião, que tem por ob je ti vo cen tral for ta le cer a
ca pa ci da de dos pa í ses de ne go ci ar e im ple men tar a
ALCA, e nela par ti ci par ple na men te, a fim de con tri -
bu ir para o cres ci men to com eqüi da de e para o de -
sen vol vi men to eco nô mi co abran gen te.

CÚPULA PARLAMENTAR DE INTEGRAÇÃO
CONTINENTAL

REGULAMENTO DAS COMISSÕES

Dis põe so bre o fun ci o na men to e a
or ga ni za ção dos tra ba lhos das Co mis -
sões te má ti cas e da Co mis são-Ge ral.

A Pre si dên cia da Cú pu la Par la men tar de Inte -
gra ção Con ti nen tal, com o es co po de de sen vol ver
com ce le ri da de e trans pa rên cia os tra ba lhos das Co -
mis sões, re sol ve:

Art. 1º O fun ci o na men to e a or ga ni za ção dos
tra ba lhos das Co mis sões te má ti cas e da Co mis -
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são-Ge ral da Cú pu la Par la men tar de Inte gra ção Con -
ti nen tal se rão re gi dos por este re gu la men to.

Art. 2º As ses sões das Co mis sões se rão pú bli -
cas e ocor re rão em ho rá rio e lo cal a ser fi xa do pela
Mesa da Cú pu la.

Art. 3º A ses são ple ná ria da Cú pu la se trans for -
ma rá em Co mis são-Ge ral, sob a di re ção de seu Pre -
si den te, por oca sião do re ce bi men to e de ba te dos re -
la tó ri os das Co mis sões te má ti cas e apre sen ta ção de
do cu men to ofi ci al que re u ni rá as con clu sões apro va -
das.

Art. 4º As Co mis sões so men te de ba te rão so bre
a ma té ria cons tan te da pa u ta das re u niões.

Art. 5º Os re pre sen tan tes de Esta dos, de or ga -
nis mos in ter na ci o na is não-par ti ci pan tes da Cú pu la e
de ma is au to ri da des con vi da das po de rão as sis tir às
re u niões das Co mis sões como Obser va do res, sem
di re i to a pa la vra.

Art. 6º A Mesa de cada Co mis são será com pos -
ta por um pre si den te e dois vice-pre si den tes, re pre -
sen tan tes de es ta dos di fe ren tes, de sig na dos pela
Mesa da Cú pu la, den tre os Pre si den tes das Ca sas
Le gis la ti vas par ti ci pan tes.

Art. 7º Ao Pre si den te de Co mis são com pe te:
 I – as si nar do cu men tos ex pe di dos pela Co mis -

são;
II – pre si dir as re u niões e ne las man ter a or dem

e a so le ni da de ne ces sá ri as;
III – dar à Co mis são co nhe ci men to de toda a

ma té ria re ce bi da e des pa chá-la;
IV – dar à Co mis são co nhe ci men to da pa u ta das 

re u niões;
V – con ce der a pa la vra aos mem bros da Co mis -

são, no pra zo pre vis to nes te re gu la men to;
VI – re sol ver as re cla ma ções, dú vi das e omis -

sões des te re gu la men to sus ci ta das na Co mis são;
VII – as si nar o re la tó rio da Co mis são, jun ta men -

te com o Re la tor;
VIII – en vi ar à Mesa da Cú pu la o re la tó rio da Co -

mis são.
§ 1º Os mem bros de Mesa de Co mis são não po -

de rão ser re la to res.
§ 2º Cada Co mis são terá uma se cre ta ria in cum -

bi da dos ser vi ços de apo io ad mi nis tra ti vo.
Art. 8º Os Re la to res das Co mis sões e seus res -

pec ti vos Sub-Re la to res se rão re pre sen tan tes do
Esta do an fi trião, de sig na dos pelo Pre si den te da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

§ 1º Cabe ao Re la tor con so li dar o tex to a ser
sub me ti do à Co mis são-Ge ral.

§ 2º As ma ni fes ta ções dos mem bros das Co mis -
sões que apre sen tem res sal vas à ma té ria em de ba te
cons ta rão dos ana is.

Art. 9º Os tra ba lhos das Co mis sões se rão ini ci a -
dos com a pre sen ça de, pelo me nos, me ta de de seus
mem bros.

Art. 10. No de ba te das ma té ri as, as Co mis sões
ob ser va rão o se guin te pro ce di men to:

I – os mem bros que de se ja rem de ba ter ma té ri as 
cons tan tes da pa u ta de vem ins cre ver-se pre vi a men te 
na Mesa da Co mis são, an tes do iní cio da dis cus são;

II – ini ci a da a dis cus são de cada ma té ria, os
mem bros da Co mis são po de rão usar a pa la vra du ran -
te dez mi nu tos im pror ro gá ve is, por or dem de ins cri -
ção, sen do fa cul ta da a apre sen ta ção de re que ri men -
to de en cer ra men to de dis cus são após fa la rem cin co
de ba te do res;

III – a Mesa da Co mis são ace i ta rá ma ni fes ta -
ções es cri tas de mem bros da Co mis são que não as fi -
ze rem oral men te, po den do re ce ber as de Obser va do -
res.

Art. 11. O mem bro de Co mis são só po de rá apar -
te ar o ora dor se lhe so li ci tar e ob ti ver per mis são.

Pa rá gra fo úni co. Os apar tes in clu em-se no tem -
po des ti na do ao ora dor.

Art. 12. Na apre ci a ção dos re la tó ri os na Co mis -
são-Ge ral, ob ser var-se-á o se guin te pro ce di men to:

I – os mem bros que de se ja rem de ba ter o re la tó -
rio de vem ins cre ver-se pre vi a men te na Mesa da Co -
mis são-Ge ral, an tes do iní cio da dis cus são;

II – anun ci a da a ma té ria pelo Pre si den te pas -
sa-se a pa la vra ao Re la tor, que pro ce de rá à le i tu ra do
re la tó rio;

III – ini ci a da a dis cus são do re la tó rio, os mem -
bros da Co mis são-Ge ral po de rão usar a pa la vra du -
ran te três mi nu tos im pror ro gá ve is, por or dem de ins -
cri ção, sen do fa cul ta da a apre sen ta ção de re que ri -
men to de en cer ra men to de dis cus são após fa la rem
cin co de ba te do res;

IV – é fa cul ta do ao Pre si den te con ce der o pra zo
de cin co mi nu tos, im pror ro gá ve is, ao Re la tor para a
ré pli ca e, igual pra zo, ao mem bro que apre sen tar res -
sal vas à ma té ria em de ba te, para a tré pli ca.

Art. 13. Com pe te à Con sul to ria Le gis la ti va a co -
or de na ção téc ni ca dos tra ba lhos das Co mis sões.

Art. 14. Este Re gu la men to en tra em vi gor na
data de ins ta la ção das Co mis sões te má ti cas.

 Sala ,  de          de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com re -

fe rên cia ao ex pe di en te que aca ba de ser lido, esta
Pre si dên cia in for ma que de ter mi nou à Se cre ta ria Ge -
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ral da Mesa o en vio de có pia a to dos os Srs. Se na do -
res. Escla re ço ain da que há có pi as dis tri bu í das nas
ban ca das no ple ná rio à dis po si ção de V. Exªs, além
de cor res pon dên cia en vi a da.

Caso haja in te res se de al guns dos Srs. Se na do -
res em par ti ci par do even to, es cla re ço que de vem se
di ri gir à Câ ma ra dos De pu ta dos, in for man do tam bém
de qual co mis são te má ti ca de se ja ri am par ti ci par.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 542, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 110, de  2001.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2002. –
Ma u ro Mi ran da – Edi son Lo bão – Se bas tião Ro cha 
– Re nan Ca lhe i ros – José Agri pi no – Ro me ro
Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, na for -
ma do dis pos to no art. 340 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA 

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 560, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 560, de 2002, (apre sen -
ta do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são do seu Pa re cer nº 1.039, de
2002, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga, com vo tos 
con trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na e, em
se pa ra do, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no), que 
apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o quar -
to tri mes tre de 2002.

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

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

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com os vo tos con trá ri os da Se na do ra
He lo í sa He le na e do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.076, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 560, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 560, de 2002,
que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao
quar to tri mes tre de 2002.

Sala de Re u niões da Co mis são, 14 de no vem -
bro de 2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Ma -
za ril do Ca val can te – Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº  1.076, DE 2002

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao quar to tri mes tre de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re -

la ti va ao quar to tri mes tre de 2002, nos ter mos da
Men sa gem nº 290, de 2002 (nº 844, de 2002, na ori -
gem).

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
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Cons ti tu i ção nº 14, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer nan do Ri be i ro,
que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com par te
da re ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni -
da des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do
po si ti vo na sua ba lan ça com o ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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 Anto nio Car los Ju ni or,
fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 4-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, e abs ten ção do
Se na dor Ri car do San tos.

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.

Trans cor re hoje a ter ce i ra 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 ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002

Pri me 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 2, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do San tos,
que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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 Osmar Dias.

Trans cor re hoje a pri me i ra 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 ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 156, de 2002 (nº
1.229/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Tu cu ma en se

a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Tu cu mã, Esta do do Pará,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 743, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2002

(Nº 1.229/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Tu cu ma en se a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Tu cu mã, Esta do do Pará.

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

Por ta ria nº 679, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Tu cu -
ma en se a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Tu cu mã, Esta do do Pará.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 187, de 2002 (nº
1.272/2001, 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 Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia – Amno -
hi a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Hi dro lân dia, Esta do do
Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 744, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Re gi nal do Du ar te.

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002

(Nº 1.272/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia 
– AMNOHI, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Hi dro lân -
dia, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 330, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia  –
AMNOHI, a exe cu tar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Hi -
dro lân dia, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 197, de 2002
(nº 1.230/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Rá dio e TV La fa i e te
Edu ca ti va e Cul tu ral a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 915, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2002

(Nº 1.230/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fundação Rádio E TV Lafaiete
Educativa e Cultural  para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na 
ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 29 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e TV La fa i e te Edu ca ti -
va e Cul tu ral para exe cu tar, por quin ze anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 200, de 2002
(nº 1.275/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cha pa dão do Céu, Esta do de
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 745, 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.

Em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2000

(Nº 1.275/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Cons te la -
ção Asso ci a ção Cul tu ral a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cha pa dão do Céu, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cha pa dão do Céu,
Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 201, de 2002 (nº
1.278/2001, 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 Cul tu ra, La zer e Entre te ni -
men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Nu po ran ga, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 916, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2002

(Nº 1.278/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer, e
Entre te ni men to a Estân cia Cli má ti ca de
Nu po ran ga a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nu po ran -
ga, Esta do de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 655, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te -
ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nu po -
ran ga, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 202, de 2002 (nº
1.279/2001, 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 Nove de Ju lho
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Pal me i ra do Pi a uí, Esta do 
do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 794, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Be ní cio Sam pa io.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2002

(N º 1.279/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o aro que au to ri za a Asso ci -
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Nove
de Ju lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ra
do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 680, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
as so ci a ção de Ra di o di fu são co mu ni tá ria Nove de ju -
lho a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
do Pal me i ra do Pi a uí, es ta do do Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 203, de 2002 (nº
1.282/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Lu cré -
cia – ADECOL a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lu cré cia,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 795, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2002

(Nº 1.282/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Lu cre cia – ADECOL exe cu tar ser vi ço

de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Lu cre cia, Esta do do Rio gran de do Nor te.

O Con gres so na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 743, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio –
ADECOL a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Lu cre cia, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 204, de 2002 (nº
1.286/2001, 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 Ra di o di fu são Bel ve de re da
Ci da de de Ita ú na a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita ú na,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 746, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Arlin do Por to.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2002

(Nº 1.286/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria De Ra di o di fu são Bel ve de -
re da Ci da de de Ita ú na a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -
ta ria nº 752, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de ra di o di fu são Bel ve de re
da Ci da de de Ita ú na a exe cu tar, por três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 207, de 2002 (nº
1.288/2001, 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 Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de da Paz a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Po lo ni, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 918, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2002

(N º 1.288/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de
da Paz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Po lo ni,
Esta do de são Pa u lo.

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

ta ria nº  777, de 20 de de zem bro de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção  de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de
da Paz a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Po lo ni Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 208, de 2002
(nº 1.292/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
e Cul tu ra de Cur ra is No vos a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Cur ra is No vos, Esta do do Rio Gran de
do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 919, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2002

(N º 1.292/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de Cur ra is No vos a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cur ra is No vos, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

O Con gres so na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 207, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Cur ra is No vos a exe cu tar, por três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Cur ra is No vos Esta do do Rio Gran -
de do Nor te.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de 2002
(nº 1.204/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca cim -
ba de Den tro 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 cim ba de
Den tro, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 920, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Adir Gen til.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 214, DE 2002

(N º 1.204/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ca cim ba de Den tro 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 cim ba de Den tro, Esta do da Pa ra í ba.

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

ta ria nº 521, de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca -
cim ba de Den tro a exe cu tar, por três anos, sem di re i to 
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Ca cim ba de Den tro Esta do da Pa ra í ba.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 217, de 2002
(nº 1.217/2001, 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 No tí ci as e Ra di o di fu são de 
Altos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Altos, Esta do do
Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 799, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Be ní cio Sam pa io.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2002

(N º 1.217/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de No tí ci as e Ra di o di -
fu são de Altos a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Altos,
Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 560, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de No tí ci as e Ra di o di fu são 
de Altos a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Altos, Esta do do Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 218, de 2002
(nº 1.221/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria Ri a cho do Ca doz – ARC
Ri a cho do Ca doz a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i -
ras – PI, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 921, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.
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Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 218, DE 2002

(N º 1.221/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ri a cho
do Ca doz – ARC Ri a cho do Ca doz, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Pal me i ras, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 567, de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ri a cho
do Ca doz – ARC Ri a cho do Ca doz, a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ras, Esta -
do do Pi a uí.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 219, de 2002 (nº
1.250/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
do Ba ir ro Se tor Ae ro por to de Cam pos Be los 
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 Be los, Esta do de 
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 800, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Val mir Ama ral.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 219, DE 2002

(N º 1.250/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção do Ba ir ro Se tor Ae ro por to de Cam -
pos Be los 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
Be los, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 631, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção do Ba ir ro Se tor Ae ro por to de Cam pos
Be los a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Cam pos Be los Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 305, de 2002
(nº 1.442/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Cô ne go
João Par re i ras Vi la ça para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Car mo do Ca ju ru, 
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 965, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  15 21733

    845NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2002

(N º 1.442/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Cô ne go
João Par re i ras Vi la ça para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da na ci da de de Car mo do Ca ju ru, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 156, de 17 de se tem bro de 1999, que ou tor ga 
per mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Cô ne go
João Par re i ras Vi la ça para exe cu tar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Car mo do Ca ju ru,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 19:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 404, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 404, de 2002
(nº 1.479/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Are ia Bran ca Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca ra gua ta tu ba,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.028, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2002

(Nº 1.479/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Are ia Bran ca Ltda., para ex plo rar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca ra gua -
ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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

ta ria nº 170, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Are ia Bran ca Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ca ra gua ta tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 20:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 437, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 437, de 2002
(nº 1.255/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to Afon so 
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Co ro -
nel Fa bri ci a no, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.029, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 437, DE 2002

(Nº 1.255/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal San to 
Afon so para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na 
ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re  a
Por ta ria nº 813, de18 de de zem bro de 2000, que ou -
tor ga per mis são a Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal
San to Afon so para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to 
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu -
ca ti vos, na ci da de de Co ro nel Fa bri a ci a no, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 21:

REQUERIMENTO Nº 519, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
519, de 2002, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan -
do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do Se na do
nº 90, de 1999, com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 54, 
de 2002, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

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 Car los
Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 543, DE 2002

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a men -
to da vo ta ção do Re que ri men to nº 519, de 2002 a fim
de ser fe i ta na ses são de 16 de de zem bro de 2002.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2002. –
He lo í sa He le na.

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.
Apro va do o re que ri men to, a ma té ria a que ele

se re fe re sa i rá da Ordem do Dia para a ela re tor nar na 
data apro va da. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 540, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se -

qüen te, quar ta-fe i ra, nos ter mos do art. 345 do Re gi -
men to Inter no. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao 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, o tema que tra -
go hoje eu já tive opor tu ni da de de abor dar: tra ta-se de 
um ape lo para que as pro pos tas dos Par la men ta res
me re çam aten ção mais apu ra da no âm bi to das co -
mis sões te má ti cas des ta Casa.

Sou fran ca men te fa vo rá vel a que a pos se do
Pre si den te ele i to seja no dia 06 de ja ne i ro. No en tan -
to, se ti vés se mos apre ci a do a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 30, de 1999, de mi nha au to ria, não
es ta ría mos pas san do pelo cons tran gi men to de dis cu -
tir de afo ga di lho ma té ria des se jaez, des sa im por tân -
cia. Vá ri os Se na do res e Se na do ras já se pro nun ci a -
ram a fa vor. Cre io que a tran si ção deve con ti nu ar da
ma ne i ra de mo crá ti ca como se tem pro ces sa do até o
pre sen te mo men to.

Qu e ro fa lar, Sr. Pre si den te, de mi nha ale gria, de
mi nha sa tis fa ção por ter es cu ta do nos te le jor na is de
on tem a aqui es cên cia do Go ver no do Ira que no sen ti -
do de que os ob ser va do res da ONU pos sam aden trar
os pa lá ci os, os ar se na is do Ira que, para ve ri fi car in
loco se há fa bri ca ção e es to que de ar mas de des tru i -
ção em mas sa, quí mi cas e bi o ló gi cas, que pos sam
co lo car em ris co a po pu la ção do mun do in te i ro. 

Esta mos as sis tin do a atos de van da lis mo e ter -
ro ris mo es pa lha dos por todo o mun do. Sen do as sim,
tra ta-se de uma no tí cia que, cre io, cala pro fun da men -
te o sen ti men to de cada ci da dão que ha bi ta este Pla -
ne ta, por que já es ta mos can sa dos de guer ras! Qu an -
do en ten de mos ter evo lu í do o su fi ci en te para que haja 
per fe i ta har mo nia en tre os po vos, en tre as na ções,
even tu al men te as sis ti mos a de cla ra ções de guer ra
cu jos re sul ta dos são ca tas tró fi cos não só pela al te ra -
ção eco nô mi ca que ca u sa em todo o mun do, mas,
prin ci pal men te, pela mor te de se res hu ma nos, nos -
sos ir mãos.

Sr. Pre si den te, por esse mo ti vo, eu gos ta ria de
ho me na ge ar o povo bra si le i ro nes te mo men to em que 
ocor re a tran si ção após a ele i ção de um ope rá rio para 
a Pre si dên cia do Bra sil. O Pre si den te ele i to Luiz Iná -
cio Lula da Sil va tem de mons tra do, nes se pe río do de
tran si ção, sua ca pa ci da de e von ta de de con ver sar
com to dos os seg men tos da po pu la ção bra si le i ra. Sua 
Exce lên cia es ta be le ceu como pri o ri da de de seu Go -
ver no o Pro je to Fome Zero. Em que pese al gu mas
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pes so as acre di ta rem que isso re pre sen ta um re tro -
ces so, já que, se gun do al guns, não se mor re de for me 
no Bra sil, eu gos ta ria de di zer que o Lula está ab so lu -
ta men te cor re to. Re pre sen ta mos nes ta Casa um
Esta do mu i to po bre da Fe de ra ção bra si le i ra, onde,
em bo ra pa u la ti na men te ve nha con quis tan do avan ços
no aten di men to a sua po pu la ção, ain da exis te fome. Já 
aten de mos, como mé di co, inú me ras ve zes, cri an ças
ra quí ti cas, des nu tri das por uma ali men ta ção má con -
du zi da ou por ine xis tên cia ab so lu ta de ali men ta ção. 

Te nho a im pres são de que o Pro je to Fome Zero
ha ve rá de ser im plan ta do nes te País e se alas tra rá
por todo o mun do, so bre tu do para a Áfri ca, onde as -
sis ti mos cons tan te men te a ce nas dan tes cas de cri an -
ças mor ren do de des nu tri ção ab so lu ta, de fome ab so -
lu ta. Te nho a im pres são de que toda a so ci e da de bra -
si le i ra ha ve rá de se en ga jar no pro ces so de com ba te
à fome. Não di ria “fome zero”, por que tudo, em ter mos 
ab so lu tos, é pra ti ca men te im pos sí vel no País. Qu an -
do cons ti tu í mos o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, eu já di zia que ja ma is con se gui ría mos
er ra di car a po bre za. Mas va mos lu tar tan to quan to
pos sí vel para que pos sa mos di mi nu ir a fome; fome
que en ver go nha o ci da dão bra si le i ro.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pen so que o Pre si den -
te ele i to está no ca mi nho cer to quan do es ta be le ce,
como pri o ri da de do seu Go ver no, o com ba te te naz e
ve e men te con tra a fome, que ain da as so la vá ri os gro -
tões e até as pe ri fe ri as das gran des ci da des.

Sr. Pre si den te, o ca mi nho a per cor rer é lon go. O
iní cio será mu i to di fí cil. Há vá ri as ques tões a se rem
re sol vi das, mas de ve ría mos, de ime di a to, im plan tar o
sa lá rio mí ni mo de, pelo me nos, R$ 240,00, já que
essa é uma ban de i ra do PT e do Lula. Evi den te men te, 
as con tas têm que ser fe i tas. Mas não vejo in con ve -
niên cia de es ta be le cer-se, na vo ta ção do Orça men -
to-Ge ral da União para 2003, um sa lá rio mí ni mo de,
no mí ni mo, R$240,00, ain da que para vi go rar a par tir
do dia 1º de maio do pró xi mo ano, mu dan do no va -
men te a data da ma jo ra ção do sa lá rio mí ni mo. Não
sei por que a data his tó ri ca de se au men tar o sa lá rio
mí ni mo dos tra ba lha do res, 1º de maio, de re pen te
pas sou para o 1º de abril, que não é o dia apro pri a do
para isso, por que não é o Dia do Tra ba lho e, além do
mais, é con si de ra do o dia da men ti ra. 

Te mos que fa zer algo efe ti vo. Faço esse ape lo
ao Pre si den te ele i to, Luiz Ina cio Lula da Sil va, a toda
sua Ban ca da e àque les que re pre sen tam o Par ti do
dos Tra ba lha do res na Co mis são Mis ta de Orça men to. 
O PTB de fen de o sa lá rio mí ni mo ime di a to, ain da que
para ser im plan ta do no dia 1º de maio de R$240,00,
sen do sem pre re a jus ta do anu al men te, nun ca com

ga nhos re a is in fe ri o res a 10%, além da in fla ção do
pe río do. Te nho cer te za de que o nos so Pre si den te
ele i to cum pri rá seu com pro mis so com a po pu la ção
bra si le i ra de do brar o sa lá rio mí ni mo du ran te seu
man da to. É uma das ma i o res ver go nhas des te País,
Sr. Pre si den te, nos so sa lá rio mí ni mo ser um dos me -
no res dos pa í ses da Amé ri ca La ti na, sen do o Bra sil
con si de ra do uma po tên cia quan do com pa ra do na
cons te la ção dos pa í ses da Amé ri ca La ti na. 

Hou ve um en con tro do PTB, on tem, com o De pu -
ta do José Dir ceu, gran de ar tí fi ce da vi tó ria de Luiz
Ina cio Lula da Sil va, em que o PTB se dis pôs a par ti ci -
par do Go ver no que se ini ci a rá ou no dia 1º ou no dia
06 de ja ne i ro, en vi dan do to dos os es for ços no sen ti do
de que este seja, de fato, um Go ver no de mu dan ças,
con for me fi cou pa ten te a do na von ta de do povo bra si -
le i ro, na vi tó ria de Luiz Ina cio Lula da Sil va.

Enten do que te mos de ne go ci ar a im plan ta ção
da Alca. Hou ve, in clu si ve, a par ti ci pa ção de um re pre -
sen tan te do Go ver no ele i to na re u nião de Qu i to há al -
gu mas se ma nas. Te re mos no vas ses sões pre pa ra tó -
ri as da Alca e en ten do ser ine vi tá vel que o Bra sil, jun -
to aos ou tros pa í ses das Amé ri cas, ve nha a par ti ci par
dela. Con tu do, te mos de es ta be le cer nor mas. O Bra sil
tem de fa zer va ler a sua voz, fa zen do in se rir no tex to
des ses acor dos in ter na ci o na is con cer nen tes à Alca
que um dos itens seja a er ra di ca ção da fome, da po -
bre za, onde ocor rer. Sem isso o Bra sil não deve ace i tar 
par ti ci par da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.

Digo isso por que já ouvi de re pre sen tan tes do
Go ver no nor te-ame ri ca no jun to à Alca que esse se ria
um item que os Esta dos Uni dos apo i a ri am in te i ra -
men te, ou seja, se ela for cons ti tu í da, te ria no seu
bojo, de for ma ex plí ci ta, a in ten ção de en vi dar to dos
os es for ços no sen ti do da er ra di ca ção da fome em
nos so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de ho me -
na ge ar essa tran si ção de Go ver no, não im por tan do a
data da pos se – apre sen ta mos essa Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal até por que en ten de mos que
o dia 1º de ja ne i ro, dia da con fra ter ni za ção in ter na ci o -
nal dos po vos, é al ta men te im pró prio para isso. 

Qu e ro, con tu do, al me jar ao pró xi mo Pre si den te
que S. Exª seja um ins tru men to de mo di fi ca ções es -
tru tu ra is e que não frus tre as es pe ran ças do povo bra -
si le i ro. Tan to quan to pos sí vel que lute o Pre si den te
ele i to, Luiz Ina cio Lula da Sil va, para que já im plan te -
mos, por meio da vo ta ção do Orça men to, o sa lá rio mí -
ni mo de R$240,00, com ga nhos re a is anu al men te
nos sa lá ri os para efe ti va men te cum prir a sua pro mes -
sa de do brar o sa lá rio no de cor rer da sua ges tão no
Go ver no bra si le i ro.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, 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. Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los
Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho, nes te fi nal de
ses são, em uma quin ta-fe i ra, quan do o Con gres so
Na ci o nal já vai de sa ti van do as suas fun ções des ta se -
ma na, so bre tu do para, aqui, fa zer um ape lo es pe ci al
ao meu Par ti do, o PMDB.

Sr. Pre si den te, a so ci e da de bra si le i ra acom pa -
nhou o de sem pe nho do PMDB nas úl ti mas ele i ções.
Não ti ve mos, como era an se io de par tes de suas ba -
ses de uma can di da tu ra pró pria à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. E o Par ti do fi cou frus tra do em par te e, em
par te, en ga ja do em uma can di da tu ra à Pre si dên cia
da Re pú bli ca. To da via, não há dú vi da de que as di fe -
ren ças de cre do e de pro pos tas, as di fe ren ças na tu ra -
is de ca rá ter ide o ló gi co pro por ci o na ram ao Par ti do
op ções di fe ren tes à can di da tu ra à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca. O PMDB sem pre foi isto: um Par ti do uni do na
sua base, nos mo men tos cru ci a is, em de fe sa dos in -
te res ses do País e do povo bra si le i ro. Mas é um Par ti -
do que abri ga uma va ri e da de am pla de con vic ções,
de pro pos tas e, so bre tu do, de mi li tân ci as.

É esse PMDB que hoje se apre sen ta di an te da
Na ção. Às ve zes, mos tra-se como um Par ti do em cri -
se, mas da cri se re nas ce qual Fê nix. É um Par ti do que 
tem um arco de pre fe rên ci as mu i to gran de den tro da
sua agre mi a ção.

É esse Par ti do tam bém que, nes te mo men to, tem
de fa zer uma re fle xão sé ria di an te do dis cur so vin do das 
ur nas. Aos dis cur sos que fo ram fe i tos ao povo bra si le i ro, 
o povo bra si le i ro res pon deu, de ma ne i ra cla ra e ma ni -
fes ta, ace nan do para uma pre fe rên cia so bre o des ti no
da nos sa Pá tria, com a vi tó ria de Luiz Ina cio Lula da Sil -
va. Isso é ine quí vo co e trans pa ren te.

Po de ría mos di zer que, já no pri me i ro tur no, vis -
lum bra va-se que 74% da po pu la ção op ta ram pela
mu dan ça, pelo novo e, so bre mo do, para que se de vol -
ves se ao País a es pe ran ça de cres cer, de de sen vol -
ver, da ci da da nia dig na e ple na, do exer cí cio de di re i -
tos fun da men ta is que não fos sem abs tra tos e, sim,

con cre tos, por que não po de mos fi car no for ma lis mo
li be ral. O di re i to à sa ú de, no bre Pre si den te, é o di re i to
ao aces so à as sis tên cia mé di ca, ao hos pi tal, ao re mé -
dio, em caso de ne ces si da de; o di re i to à mo ra dia é o di -
re i to de ter a cha ve da por ta da casa pró pria ou da casa
que se con ce de para mo rar da que les que hoje es tão na
amar gu ra dos sem-teto. Por isso, te mos de olhar com
mu i ta sen si bi li da de as de man das so ci a is des te País.
O di re i to à es co la é esse aces so à edu ca ção de ma -
ne i ra efe ti va; o di re i to de ir e vir é a pos si bi li da de de ter 
o vale-trans por te ou, mais con cre ta men te, os re cur -
sos para des lo ca men tos quan do ne ces sá rio.

Não se pode fi car sim ples men te pen san do que as 
li ber da des de mo crá ti cas de vam per ma ne cer ape nas no 
tex to cons ti tu ci o nal, se não, que de vam se tor nar li ber -
da des con cre tas no exer cí cio da vida no dia a dia.

Em so bre mo do, Sr. Pre si den te, esse di re i to à
vida, uma vida que co me ça pela ali men ta ção, pelo
com ba te à fome. A pro pos ta do novo Pre si den te, que
as su mi rá no dia 1º de ja ne i ro, para que aque les mar -
gi na li za dos, ex clu í dos, pos sam ao me nos co mer três
ve zes por dia é um pon to de par ti da, de re fe rên cia mí -
ni ma à dig ni da de hu ma na.

Não se pode ima gi nar que um País con ti nen tal
como o Bra sil, com po ten ci a li da des fan tás ti cas na
pro du ção agrí co la, na pro du ção de bens, na pro du -
ção in dus tri al e, so bre tu do, na pro du ção de ali men -
tos, não pro pi cie ao povo bra si le i ro o di re i to de co mer.
É cla ro que o di re i to de co mer co me ça por aqui lo que
é mais es sen ci al: o di re i to ao tra ba lho. Por que o di re i -
to ao tra ba lho co lo co em pri me i ro lu gar, por que é o di -
re i to que faz a pro vi são da vida, por que é o di re i to a ga -
nhar o pão de cada dia. Nin guém quer a es mo la, nin -
guém quer ape nas a be nes se de uma fa tia de pão. É evi -
den te que, para quem está “mor ren do de fome”, é pre ci -
so que se acu da a fome, de qual quer sor te, de qual quer
ma ne i ra. Mas, so bre mo do, o que te mos que pen sar é na
ge ra ção de em pre go, na ge ra ção de ren das.

E é esse o pro je to fun da men tal que se co lo ca di -
an te do povo bra si le i ro, é esse o dis cur so do novo,
dos 52 mi lhões de ele i to res. É uma se du ção para todo 
ho mem pú bli co o en ga ja men to a uma pro pos ta nova,
con subs tan ci a da nes se pro je to de País pro pos to pelo 
Pre si den te re cém-ele i to Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Por isso, Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na so -
bre tu do di zer que uma cor ren te ex pres si va do PMDB
está dis pos ta a en ga jar-se na qui lo que sem pre foi  o
so nho da nos sa ju ven tu de, o ide al de ho mem pú bli co,
re a li zar um pro je to de in te res se do povo bra si le i ro, re -
a li zar so bre tu do a ci da da nia nes te País.
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O que se quer é que o novo Pre si den te da Re pú -
bli ca seja um Pre si den te bra si le i ro, que go ver ne para
os bra si le i ros, para os que nas ce ram aqui sen ti rem o
or gu lho da sua pró pria ter ra. “Ame com fé e or gu lho a
ter ra em que nas ces te”, lem bro de um ver so ain da de
mi nha in fân cia e é isso que que re mos. Sen tir or gu lho
de ser bra si le i ro, sen tir aci ma de tudo a ufa nia de di -
zer que este País é viá vel, que po de mos cons tru ir
uma na ção jus ta, mais hu ma na, mais de sen vol vi da,
pro gres sis ta, cuja ri que za pro pi cie um re tor no de
bem-es tar à po pu la ção.

O povo bra si le i ro tem esse di re i to his tó ri co e tem 
esse di re i to por que o País é imen sa men te gran de e
rico. É por isso que en ten de mos que é hora de o
PMDB en ga jar-se nes se pro je to, e en ga jar-se sem
pre ten são, sem con di ções de par ti ci pa ção de car gos,
mas com par ti ci pa ção de res pon sa bi li da des, par ti ci -
pa ção no sen ti do de dar o me lhor, de re a li zar um es -
for ço à al tu ra de nos sas ca pa ci da des a fim de ofe re -
cer ao País a dig ni da de na ci o nal.

De se jo di zer, Sr. Pre si den te, que o PMDB de -
sem pe nhou um pa pel his tó ri co e im por tan te na luta
pela de mo cra ti za ção do País. E ago ra, com essa ta re -
fa re a li za da, de ve mos par ti ci par de um pro ces so de
de mo cra ti za ção da ri que za na ci o nal, do bem-es tar e
da fe li ci da de ge ral.

É por isso que, nes sa hora, nin guém pode fi car
dis tan te do ape lo, da de man da, da sú pli ca vin da das
ur nas. O PMDB tem que dar um pas so adi an te. Um
pas so em di re ção ao in te res se do povo bra si le i ro, um
pas so de en ga ja men to em di re ção às po lí ti cas so ci a is 
e pú bli cas que pos sam in cor po rar os 54 mi lhões que
vi vem aba i xo da li nha de po bre za, no pro ces so pro du -
ti vo, para ge rar ri que za. E o que é ex ce den te pode ser
trans for ma do em su pe rá vit para pa gar os nos sos cre -
do res. Mas, so bre mo do, é hora tam bém de ape lar
para to dos os que têm in te res ses nes te País, para to -
dos os que são ti tu la res dos cré di tos, os que co lo ca -
ram re cur sos de uma for ma ou de ou tra. São con tra -
tos que de vem ser ob ser va dos – pac ta sunt ser van -
da, di zi am os la ti nos. Os pac tos de vem ser obe de ci -
dos, digo. E é por isso que, sem que bra de con tra tos,
sem rup tu ra uni la te ral, é pre ci so su pli car a to dos
aque les que são ti tu la res des ses cré di tos, aos cre do -
res, à ban ca in ter na ci o nal, ao FMI, que co or de na so -
bre tu do a re a li za ção des se pro ces so de pa ga men tos, 
por que, na ver da de, o FMI é um clu be dos cre do res,
Sr. Pre si den te, é um clu be em que os in te res ses dos
cre do res são ali acer ta dos, fi xa dos e im pos tos, so bre -

tu do àque las na ções que re cor rem ao FMI; e es ta mos 
nes sa li nha. Mas é pre ci so tam bém di zer que che gou
a hora da ver da de de um diá lo go do de ses pe ra do.
Qu e re mos pa gar, va mos pa gar, sim, mas o FMI deve
ter uma vi são cla ra da si tu a ção so ci al, uma vi são re a -
lis ta do que se pas sa no Bra sil, por que, se con ti nu ar -
mos atre la dos a es ses ín di ces de su pe rá vit, a es ses
ín di ces fi xa dos de for ma im pe ra ti va, o País cada vez
mais se afun dan do e se dis tan ci an do da ca pa ci da de
de pa ga men to da dí vi da. Se não in cor po rar mos aque -
les que hoje es tão fora do mer ca do de tra ba lho ao sis -
te ma pro du ti vo, cada vez mais fi ca re mos em di fi cul -
da des e até im pos si bi li ta dos de pa gar ou qui tar a dí vi -
da, seja o ser vi ço, seja o prin ci pal.

Pre ci sa mos da com pre en são de to das as na -
ções, so bre tu do das gran des eco no mi as mun di a is.
Pre ci sa mos de um fô le go para sus pi rar e vol tar a pro -
du zir mais, dar eva são à nos sa ca pa ci da de pro du ti va
e as sim ge rar a ri que za ne ces sá ria para pa gar a dí vi -
da até de ma ne i ra mais rá pi da, mais cé le re do que es -
ses pra zos já es ta be le ci dos. Se ti ver mos uma fle xi bi li -
za ção nes te mo men to di fí cil, nes te mo men to de união 
na ci o nal, nes te mo men to em que a Na ção in te i ra se
en ga ja em um pro je to de re cons tru ção, com cer te za
es ta re mos mais pró xi mos da qui ta ção da dí vi da, do
pa ga men to mais rá pi do, por que ge ra re mos mais ri -
que za, mais bens e ser vi ços, ex por ta re mos mais.
Para isso é pre ci so que rom pam, que de fi ni ti va men te
afas tem as bar re i ras al fan de gá ri as, o pro te ci o nis mo,
o in cen ti vo bru tal à pro du ção agrí co la que ocor re nos
pa í ses mais de sen vol vi dos. Para que pos sa mos com -
pe tir e os nos sos pro du tos te nham aces so aos mer ca -
dos, não pode ha ver im pe di men to para ge rar aqui lo
que é es sen ci al, de que pre ci sa mos tan to, que é o su -
pe rá vit da nos sa ba lan ça.

Sr. Pre si den te, te mos que dar ao povo bra si le i ro
uma opor tu ni da de de re ver são. Este País é uma gran -
de po tên cia, mas ain da na fase vir tu al. O Bra sil tem
pos si bi li da des in co men su rá ve is de re a li zar o bem-es -
tar para o seu povo.

É pre ci so au men tar o ní vel de in ves ti men tos. O
Orça men to en vi a do ao Con gres so Na ci o nal não con -
sig na mais do que R$7 bi lhões para in ves ti men tos. O
pro gra ma de com ba te à fome re cen te men te anun ci a -
do pelo Pre si den te re cém-ele i to, Luiz Iná cio Lula da
Sil va, de man da algo em tor no de R$4 a R$5 bi lhões.
E como con se guir es ses re cur sos? Não há como au -
men tar a car ga tri bu tá ria. Sa be mos que es ta mos no
li mi te da cor da es ti ca da, que, cada vez mais, vai
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ames qui nhan do e re du zin do a nos sa ca pa ci da de pro -
du ti va.

Che gou o mo men to de bus car mos – em pri me i -
ro lu gar no mer ca do in ter no –, den tro da imen si dão de 
nos so ter ri tó rio, al ter na ti vas para a ge ra ção de me lho -
ri as e de ri que zas para o povo bra si le i ro. Te mos um
ter ri tó rio imen so, so los fér te is e dis po ní ve is à am pli a -
ção da fron te i ra agrí co la. É hora de avan çar mos mais.

Só na re gião da Ama zô nia, so bre tu do em Ron -
dô nia, Mato Gros so, Pará e par te do Ama zo nas, te -
mos mais de 100 mi lhões de hec ta res que po dem ser
in te gra dos ao pro ces so pro du ti vo. Pre ci sa mos fa zer
uma op ção: dar ou não opor tu ni da de ao povo bra si le i -
ro de plan tar, co lher, me lho rar sua con di ção de vida,
so bre tu do aos sem-ter ra. É uma ver go nha na ci o nal a
exis tên cia de acam pa men tos de sem-ter ras, com tan -
ta ter ra dis po ní vel. Mu i tos la ti fún di os im pro du ti vos po -
de ri am ser de sa pro pri a dos com ce le ri da de, dis tri bu -
in do-se a ter ra para quem quer nela tra ba lhar.

O pro ces so em mar cha é de trans for ma ção do
País, de mu dan ças. Não falo de uma mu dan ça ra di -
cal, mas ne ces sá ria, pro gres si va. Falo da com pre en -
são do mun do com re la ção às ne ces si da des es sen ci -
a is do Bra sil, para in cor po rar o povo bra si le i ro ao pro -
ces so pro du ti vo e fa zer com que se ge rem ex ce den -
tes, mais-va lia. Assim, o País po de rá pa gar os cre do -
res na hora cer ta, com o de vi do va lor, po den do até
au men tar a quo ta dos pa ga men tos e, em al gum tem -
po, de uma vez por to das, aca bar com os vín cu los
bru ta is da dí vi da que nos su fo ca, nos es cra vi za, nos
en ges sa e im pe de o cres ci men to eco nô mi co e so ci al
do Bra sil.

A hora é ago ra. É hora tam bém de o PMDB en -
trar no pro ces so de re den ção na ci o nal. Che gou o mo -
men to em que não po de mos fi car dis tan tes, como
me ros es pec ta do res. Va mos cons tru ir um país novo,
di fe ren te, mais jus to, sem gran des fla ge los so ci a is.
Caso con trá rio, as no vas ge ra ções, a mi nha so bre tu -
do, não terá ou tra opor tu ni da de. Tudo pro ces sar-se-á
na or dem de mo crá ti ca, de acor do com a lei, em har -
mo nia, com paz e tran qüi li da de so ci al. 

Há mu i tos pon tos que de ve mos com ba ter. A vi o -
lên cia é um gran de de sa fio. Entre tan to, tudo co me ça,
Sr. Pre si den te, pela cons tru ção de um pro je to na ci o -
nal para ofe re cer uma pers pec ti va aos jo vens e aos
de sem pre ga dos de se in te gra rem à so ci e da de de
ma ne i ra ade qua da, res pe i tan do a dig ni da de hu ma na. 
O ci da dão quer vi ver em paz, com os ga nhos de uma

ati vi da de lí ci ta em que pos sa re a li zar, de ma ne i ra in -
te gral, a sua per so na li da de como ser hu ma no.

É o que que re mos ofe re cer ao povo bra si le i ro:
opor tu ni da de de re a li zar as suas po ten ci a li da des ín ti -
mas, in trín se cas, opor tu ni da de de aju dar a cons tru ir
uma na ção de to dos, uma na ção que se vol te para o
seu povo em pri me i ro lu gar. Com os com pro mis sos
in ter na ci o na is que te mos hoje, po de re mos com pa ti bi -
li zar os an se i os de me lho ria e da que les que têm di re i -
tos so bre nós.

O di re i to das obri ga ções deve ser sem pre res -
pe i ta do, mas en tre os ho mens de bem sem pre ha ve rá 
um ter re no co mum para con ci li ar in te res ses me di an te 
re cí pro cas re nún ci as. É hora de pen sar que to dos te -
mos de re nun ci ar um pou co. A co mu ni da de in ter na ci -
o nal tem de se sen tar à mesa para bus car um ca mi -
nho que não seja o da Argen ti na, mas que seja de
gran de za, de so li da ri e da de hu ma na, para cons tru ir -
mos na ções li vres, in de pen den tes e que se res pe i tem 
en tre si em sua au to no mia, em sua so be ra nia na ci o -
nal, para a re a li za ção da fe li ci da de de seus po vos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Srªs e

Srs. Se na do res, a Pre si dên cia pro põe ao Ple ná rio, nos 
ter mos do art. 40, § 1º, in ci so II, le tra “a”, do Re gi men to
Inter no, a de sig na ção dos Srs. Se na do res Fer nan do
Ri be i ro, Amir Lan do, Mo re i ra Men des e Ma gui to Vi le la
para par ti ci pa rem, na con di ção de ob ser va do res par la -
men ta res, da Assem bléia-Ge ral das Na ções Uni das,
em Nova York, Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Em vo ta ção a pre sen te pro pos ta. 
As Sras. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 Amir Lan do.

São li dos os se guin tes:

OS–GSE/717/02

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002

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

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in -
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 25, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 59/02), que
“Dis põe so bre a uti li za ção das fon tes de re cur sos
exis ten tes no Te sou ro Na ci o nal no en cer ra men to do
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exer cí cio fi nan ce i ro de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”, con for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 32, de 2001.

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

PS-GSE/718/02

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002

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

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in -
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 58, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Exclui da ve da ção pre vis ta no art. 3º
da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, as ações
de ti das pela União no ca pi tal do Ban co do Bra sil S .A., 
e dá ou tras pro vi dên ci as”, con for me o dis pos to no art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

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

PS-GSE/ 719 /02

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002

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

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in -
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 26, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 61/02), que
“Dis põe so bre a as sun ção, pela União, de res pon sa -
bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos
ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro na ves de ma -
trí cu la bra si le i ra ope ra das por em pre sas bra si le i ras
de trans por te aé reo pú bli co, ex clu í das as em pre sas
de táxi aé reo”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

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

PS-GSE/720/02 

Bra si lia, 13 de no vem bro de 2002

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

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in -
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 27, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (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.”, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

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

cre tá rio.

PS-GSE/730/02 

 Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2002

Se nhor Se cre tá rio,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser
sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in -
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 28, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 69/02), que
“Dis põe so bre a pro te ção de in for ma ção não di vul ga -
da sub me ti da para apro va ção da co mer ci a li za ção de
pro du tos e dá ou tras pro vi dên ci as.”, con for me o dis -
pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da -
ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –
Com re fe rên cia às me di das pro vi só ri as que aca bam
de ser li das, a Pre si dên cia es cla re ce à Casa que o
pra zo ini ci al de suas vi gên ci as foi pror ro ga do pela
Mesa do Con gres so Na ci o nal por mais ses sen ta
dias, con for me pre vê o § 7º do art. 62 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Escla re ce ain da que o pra zo de 45 dias para
apre ci a ção das ma té ri as pelo Con gres so Na ci o nal
en con tra-se es go ta do e que a pror ro ga ção do pra zo
de vi gên cia das pro po si ções não res ta u ra os pra zos
de sua tra mi ta ção. Uma vez re ce bi das for mal men te
pelo Se na do Fe de ral, nes ta data, as me di das pro vi só -
ri as pas sam a so bres tar ime di a ta men te to das as de -
ma is de li be ra ções le gis la ti vas da Casa até que se ul ti -
me suas vo ta ções.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên -
cia, ha ven do con cor dân cia das Li de ran ças da Casa,
in clu i rá as ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia da pró -
xi ma ter ça-fe i ra, dia 19, an tes, po rém, co lo can do à
dis po si ção das Srªs. e dos Srs. Se na do res có pi as das
re fe ri das pro po si ções.

Não ha ven do ob je ção, as sim será fe i to. 

São as se guin tes as me di das pro vi só -
ri as re ce bi das:
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PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE
PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DA APRE-
CIAÇÃO DA MATÉRIA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 58, DE 2002

Exclui da ve da ção pre vis ta no art. 3º 
da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de
1997, as ações de ti das pela União no ca -
pi tal do Ban co do Bra sil S.A., e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Arol do Ce draz

I – Re la tó rio

Tra ta-se de me di da pro vi só ria des ti na da a ex -
clu ir da ve da ção pre vis ta no art. 3º da Lei nº 9.491, de
9 de se tem bro de 1997, as ações de ti das di re ta ou in -
di re ta men te, pela União que ex ce dam o con tro le aci o -
ná rio do Ban co do Bra sil S.A., per mi tin do, as sim, a
sua ali e na ção. Para vi a bi li zar a ope ra ção, o tex to sob
exa me au to ri za que as ações de ti tu la ri da de da União 
se jam trans fe ri das do Fun do de Amor ti za ção da Dí vi -
da Pú bli ca, onde en con tram-se de po si ta das, para o
Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção – FND.

Uma vez es go ta do o pra zo para ma ni fes ta ção da
Co mis são Mis ta a que se re fe re o § 9º do art. 62 do tex to
cons ti tu ci o nal, sem que a mes ma hou ves se sido ins ta la -
da, e sem que fos sem ofe re ci das qua is quer emen das,
cabe-me, em de cor rên cia de de sig na ção da Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos, ofe re cer pa re cer pela re fe ri da
Co mis são Mis ta à Me di da Pro vi só ria nº 58, de 2002.

II – Voto do Re la tor

O pri me i ro as pec to a ser exa mi na do é con cer -
nen te à ad mis si bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 58,
de 2002, em face dos re qui si tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia e às ve da ções cons tan tes do § 1º
do art. 62 da Car ta Mag na.

A ex po si ção de mo ti vos que a acom pa nha sa li -
en ta que o pro ces so de ven da das ações faz par te de
uma ope ra ção de re es tru tu ra ção so ci al do Ban co do
Bra sil, a qual tor na fun da men tal a sua ade são ao seg -
men to de mer ca do de va lo res mo bi liá ri os de no mi na do
“Novo Mer ca do”, ins ti tu í do pela Bo ves pa. Para tan to,
exi ge-se que no mí ni mo 25% das ações da ins ti tu i ção
es te jam em cir cu la ção o que, por sua vez, tor na ne ces -
sá rio a ofer ta pú bli ca de cer ca de 16,5% do seu ca pi tal.

Por ou tro lado, o BNDES já ini ci ou os pro ce di -
men tos para le var a cabo a ope ra ção e, in clu si ve, no

que se re fe re à con tra ta ção da ins ti tu i ção res pon sá vel 
pela co or de na ção da ofer ta de ações.

Vale men ci o nar, en tre tan to, que to das as me di -
das tor nam-se inó cu as caso não se al te re a Lei nº
9.491/97, uma vez que ali exis te uma ve da ção ex -
pres sa re la ti va men te ao Ban co do Bra sil.

Con si de ro, por tan to, que a me di da pro vi só ria
sob exa me sa tis faz os pres su pos tos de re le vân cia e
ur gên cia exi gi dos para sua edi ção, ten do sido en vi a -
da ao Con gres so Na ci o nal nos ter mos pre vis tos no
art. 2º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

A Me di da Pro vi só ria nº 58, de 2002, não in cor re
em qual quer das ve da ções te má ti cas es ta be le ci das
pelo § 1º do art. 62 da Cons ti tu i ção. Des sa for ma,
tam bém quan to aos re qui si tos de cons ti tu ci o na li da -
de, de ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va não há
qual quer ob je ção a fa zer.

Com base nas in for ma ções con ti das na ex po si ção
de mo ti vos que a acom pa nha, a ope ra ção não re pre sen -
ta rá gas tos para o Exe cu ti vo e os re cur sos ob ti dos com a
ali e na ção das ações se rão in te gral men te uti li za dos para
o aba ti men to da dí vi da pú bli ca fe de ral, des ti na ção idên ti -
ca à do Fun do onde en con tra vam-se de po si ta das. Isso
per mi te con clu ir pela ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce -
i ra da pro pos ta, em con for mi da de com o que dis põe o
art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

Mas ve ja mos o mé ri to da ques tão. Qu e ro de i xar
cla ro, ini ci al men te, mi nha ab so lu ta con vic ção de que
o Ban co do Bra sil é uma ins ti tu i ção im pres cin dí vel
como ins tru men to do Go ver no Fe de ral, es pe ci al men -
te no que diz res pe i to à con du ção e im ple men ta ção
de sua po lí ti ca agrí co la.

Assim, con si de ro de gran de va lia o dis po si ti vo
in clu í do na Lei nº 9.491/97, im pe din do a sua in clu são
no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção – PND. Por
ou tro lado, de ve mos con si de rar que o con tro le do
Ban co pela União não deve ser em pe ci lho para a sua
mo der ni za ção que, ao con trá rio, deve ser per se gui da
como ob je ti vo cons tan te se que re mos man ter sua po -
si ção de re le vân cia no ce ná rio fi nan ce i ro na ci o nal.

Ma ni fes to-me, em con se qüên cia, pela ad mis si -
bi li da de da Me di da Pro vi só ria nº 58, de 2002, que foi
en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal nos ter mos
pre vis tos pelo art. 2º, § 1º, da Re so lu ção nº 1, de
2002-CN, con si de ran do aten di dos os pres su pos tos
de re le vân cia e ur gên cia, bem como ob ser va das as
ve da ções ex pres sas no tex to cons ti tu ci o nal. Opi no,
tam bém, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa
téc ni ca le gis la ti va da me di da pro vi só ria, bem como
pela sua ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. No mé -
ri to, pro nun cio-me pela apro va ção da Me di da Pro vi só -
ria nº 58, de 2002, nos ter mos em que foi pro pos ta.
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21764 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

Sala das Ses sões, de   de   2002. – De pu ta do
Arol do Ce draz, Re la tor.

NOVEMBRO 2002876    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21766 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002878    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21768 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002880    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21770 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002882    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21772 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002884    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21774 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21776 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002888    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21778 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002890    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21780 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002892    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21782 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002894    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21784 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002896    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  15 21785

    897NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



21786 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002898    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21788 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002900    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 62, DE 2002
Pro je to de Lei de Con ver são

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Dê-se â Me di da Pro vi só ria nº 62, de 2002 a se -

guin te re da ção:
Art. 1º O art. 25 da Lei nº 9.605. de 12 de fe ve re i ro

de 1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
Art. 25.................................................................

....................................................................................
§ 2º Tra tan do-se de pro du tos pe re cí ve is, se rão

es tes ava li a dos e do a dos a ins ti tu i ções ci en tí fi cas.
hos pi ta la res. pe na is e ou tras com fins be ne fi cen tes.

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

§ 5º Tra tan do-se de ma de i ras, se rão le va das a
le i lão. e o va lor ar re ca da do. re ver ti do ao ór gão am bi -
en tal res pon sá vel por sua apre en são.” (NR)

§ 6º Estão im pe di dos de par ti ci par do pro ces so 
de le i lão as em pre sas ou con sór cio de em pre sas ou
pes so as fí si cas que: (NR)

a) es ti vem em cum pri men to de Ter mo de Com -
pro mis so de Ajus ta men to de Con du ta, ou; 

b) es ti ve rem res pon den do a in qué ri to re fe ren -
tes a cri mes am bi en ta is, ou;

c) te nham sido mul ta dos por cor te ile gal de ár -
vo res.

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

Sala das Ses sões, de   de    2002.

21790 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002902    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  15 21791

    903NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



21792 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002904    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21794 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002906    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21796 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002908    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21798 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002910    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21800 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002912    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  15 21801

    913NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



21802 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002914    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21804 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002916    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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NOVEMBRO 2002918    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21808 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002920    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21810 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002922    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21820 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002932    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21822 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21824 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21826 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21828 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21830 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002942    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21832 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002944    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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21836 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21838 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21840 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21842 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002
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21844 Sex ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL No vem bro de 2002

NOVEMBRO 2002956    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 69,
DE 2002

O SR. HUGO BIEHL (PPB – SC. Para emi tir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srs. De pu ta dos, esta me di da pro vi só ria dis põe so -
bre a pro te ção de in for ma ção não di vul ga da sub me -
ti da à apro va ção da co mer ci a li za ção de pro du tos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Seu ob je ti vo é tão-so men te pro te ger in for ma ção 
não di vul ga da, ge ra da para su por tar dos siês téc ni cos 
de re gis tro para a co mer ci a li za ção de pro du tos, quer
da área de agri cul tu ra, agro quí mi cos, far ma cêu ti cos
de uso hu ma no, quer de pro du tos ve te ri ná ri os, fer ti li -
zan tes, agro tó xi cos e seus com po nen tes.

Para que não haja ne ces si da de de ter na ín te gra 
o re la tó rio, in for mo aos Srs. Par la men ta res que, pela
atu al le gis la ção, ha ven do re gis tro de uma pa ten te, de
prin cí pio ati vo para de sen vol vi men to de um pro du to, o 
de ten tor des sa pa ten te de sen vol ve tra ba lhos na área
de pes qui sa, de ex pe ri men ta ção re gu la men ta das por
lei para que o pro du to pos sa ter a co mer ci a li za ção au -
to ri za da.

Isso, em mé dia, de man da de oito a dez anos,
se gun do in for ma ções que pu de mos apu rar. A par tir
do re gis tro, a co mer ci a li za ção se dá até o tér mi no do
pra zo da pa ten te.

A me di da pro vi só ria de fi ne e pro põe que as in -
for ma ções pro du zi das pelo de ten tor da pa ten te para
ob ten ção do re gis tro se jam co lo ca das à dis po si ção
do pú bli co, após de cor ri dos cin co anos.

Ana li san do a opor tu ni da de da MP, con si de ran -
do in clu si ve que ela aten de a acor dos in ter na ci o na is,
ana li san do-a sob o pon to de vis ta da cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va e tam bém da
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, con clu í mos
que cin co anos para li be ra ção das in for ma ções é pra -
zo ex ces si va men te cur to, se com pa ra do aos pro ce di -
men tos de ou tros pa í ses que, via de re gra, o fa zem
após o pe río do de dez anos.

Então, este Re la tor in cor po ra no re la tó rio o pra -
zo de dez anos, aten den do à emen da apre sen ta da
pelo De pu ta do Xico Gra zi a no. Vá ri as ou tras emen das 
fo ram apre sen ta das pelo De pu ta do Xico Gra zi a no e
tam bém pelo De pu ta do Ge ral do Ma ge la.

O pro je to de con ver são que ora apre sen ta mos
traz uma al te ra ção para o re gis tro no § 1º do art. 4º,
quan do fala dos pra zos de pro te ção a que se re fe re o

art. 3º, em que são es ta be le ci dos en tão, res pec ti va -
men te, dez anos para pro du tos que uti li zem no vas en -
ti da des quí mi cas e bi o ló gi cas, e cin co anos para pro -
du tos que não uti li zem no vas en ti da des quí mi cas e bi -
o ló gi cas, con ta dos a par tir da con ces são do re gis tro
até a pri me i ra li be ra ção das in for ma ções ou até a pri -
me i ra li be ra ção das in for ma ções em qual quer país,
ou o que ocor rer pri me i ro, ga ran ti do, no mí ni mo, um
ano de pro te ção.

Acres cen ta mos um § 2º que já cons ta na ver são
do nos so re la tó rio: “§ 2º do art. 4º.

Os pra zos a que o ca put se re fe re não po de rão
ul tra pas sar o pra zo de vi gên cia da res pec ti va pa ten -
te”. Re pi to a in for ma ção: “Os pra zos a que o ca put se
re fe re não po de rão ul tra pas sar o pra zo de vi gên cia da 
res pec ti va pa ten te”.

Por exem plo, di ga mos que esse re gis tro ocor ra
no 12º ano. Então o pra zo es ta be le ci do para a pu bli -
ca ção des sas in for ma ções não será mais de dez e,
sim, de oito anos.

Ao con clu ir, essa me di da é opor tu na e vai con tri -
bu ir para que os pro du tos te nham pre ços me no res e
ma i or con cor rên cia. Essas in for ma ções, que ago ra
se rão li be ra das de cor ri dos dez anos, hoje não têm
data para li be ra ção. Re pre sen ta um ga nho para a so -
ci e da de.

Por isso, peço aos meus Pa res a apro va ção da 
Me di da Pro vi só ria nº 69, por que é do in te res se pú -
bli co.

Na opor tu ni da de, agra de ço ao Lí der Odel mo
Leão por ter-me de sig na do Re la tor des sa ma té ria.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 69, DE 2002,
MENSAGEM Nº 824, de 2002

Dis põe so bre a pro te ção de in for ma -
ção não di vul ga da sub me ti da para apro -
va ção da co mer ci a li za ção de pro du tos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Au tor:Po der Exe cu ti vo
Re la tor:De pu ta do Hugo Bi ehl

I – Re la tó rio:

A Me di da Pro vi só ria em epí gra fe, ex pe di da pelo
Exmo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 11 de se tem bro de
2001, e en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal por in -
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ter mé dio da Men sa gem nº 824, de 2002, “Dis põe so -
bre a pro te ção de in for ma ção não di vul ga da sub me ti -
da para apro va ção da co mer ci a li za ção de pro du tos e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

O ob je ti vo des ta Me di da Pro vi só ria é tão so -
men te dar pro te ção a in for ma ções não di vul ga das,
ge ra das para su por tar dos siês téc ni cos de re gis tro
para co mer ci a li za ção. Como ex pli ci ta do no art. 1º,
“Esta Me di da Pro vi só ria re gu la os me ca nis mos de
pro te ção, con tra o uso co mer ci al des le al, de in for ma -
ções re la ti vas a re sul ta dos de tes tes ou ou tros da dos
não di vul ga dos apre sen ta dos às au to ri da des com pe -
ten tes como con di ção para ob ten ção ou ma nu ten ção
de re gis tro para co mer ci a li za ção de pro du tos far ma -
cêu ti cos de uso hu ma no e ve te ri ná rio, fer ti li zan tes,
agro tó xi cos e seus com po nen tes e afins” (ca put).

Co e ren te com seu ob je ti vo, a Me di da Pro vi só ria
de fi ne qua is in for ma ções se rão ob je to de pro te ção
(art. 1º), o que se en ten de por “in for ma ções não di vul -
ga das” (art. 2º) e qua is são as im pli ca ções le ga is da
pro te ção das in for ma ções (art. 3º). A pro te ção de in -
for ma ções sig ni fi ca a pro i bi ção de sua di vul ga ção as -
sim como do uso, em fa vor de ter ce i ros, de re sul ta dos
de tes tes e de qua is quer ou tras in for ma ções for ne ci -
das pe los so li ci tan tes de re gis tro, para fins de co mer -
ci a li za ção, dos pro du tos ci ta dos, an tes da ex pi ra ção
do pra zo da pro te ção.

O pra zo de pro te ção das in for ma ções é de cin co 
anos para os pro du tos que uti li zem no vas en ti da des
quí mi cas e bi o ló gi cas ou de dois anos, caso con trá rio, 
sem pre con ta dos da data de con ces são do re gis tro
ou até a pri me i ra li be ra ção das in for ma ções em qual -
quer país, o que ocor rer pri me i ro, ga ran ti do no mí ni -
mo um ano de pro te ção (art. 4º). Na fal ta des te dis po -
si ti vo, as in for ma ções ofe re ci das para re gis tro de pro -
du tos te rão pro te ção por pra zo in de ter mi na do.

Du ran te os pra zos men ci o na dos, as au to ri da -
des com pe ten tes so men te po de rão usar as in for ma -
ções pro te gi das para ins tru ir ou jus ti fi car con ces são
de re gis tro de ter ce i ros me di an te pré via au to ri za ção
do de ten tor do re gis tro (art. 5º).

Há ex ce ções à re gra. Tra tam es tas de cir cuns -
tân ci as e con di ções em que, du ran te a vi gên cia da
pro te ção, as au to ri da des com pe ten tes po de rão, de
for ma com pul só ria, uti li zar as in for ma ções pro te gi das 
para, com base ne las, con ce der re gis tro de pro du to a
ter ce i ros. Esses ca sos ex cep ci o na is in clu em a não
co mer ci a li za ção do pro du to no Bra sil após o de cur so
de dois anos da con ces são do re gis tro; o in te res se
pú bli co ou es ta do de emer gên cia; ou vi o la ção da Lei
de De fe sa da Con cor rên cia (Lei nº 8.884, de 11 de ju -

nho de 1994), nos ter mos de re co men da ção do Con -
se lho de De fe sa Eco nô mi ca (arts. 7º e 8º).

Asse gu ra da fica tam bém a li be ra ção das in for -
ma ções ao pú bli co em ge ral ao tér mi no do pra zo da
pro te ção, a me nos que cons ti tu am se gre do de in dús -
tria ou co mér cio, caso em que a con fi den ci a li da de
será pre ser va da. Res sal va-se que tais in for ma ções
po de rão con ti nu ar sen do uti li za das in ter na men te pe -
los ór gãos do go ver no para fins de re gis tro (art. 9º).

Ou tras dis po si ções de re le vo:
 – As in for ma ções re fe ren tes a pro du tos re gis -

tra dos an tes da vi gên cia da Me di da Pro vi só ria são
pro te gi das pelo tem po que fal tar até que se com ple -
tem os cin co anos em que é as se gu ra da a pro te ção,
ga ran tin do-se o pra zo mí ni mo de seis me ses (art. 12).

 – A ob ser vân cia de di re i tos de pro pri e da de in te -
lec tu al pro te gi dos no País é de res pon sa bi li da de ex -
clu si va do be ne fi ci a do.

 – Pre ser vam-se os di re i tos de co mer ci a li za ção
de pro du tos far ma cêu ti cos e pro du tos quí mi cos para
a agri cul tu ra, es ta be le ci dos em acor dos e tra ta dos in -
ter na ci o na is em vi gor no Bra sil (art. 14).

No de cor rer do pra zo re gi men tal, 34 emen das
fo ram apre sen ta das à Co mis são Mis ta in cum bi da de
emi tir pa re cer so bre a ma té ria. Sua Exce lên cia, o De -
pu ta do Ge ral do Ma ge la apre sen tou as emen das de
nú me ros: 002, 004, 015, 024, 029 e 030.

Sua Exce lên cia o De pu ta do Xico Gra zi a no foi o
au tor das emen das de nú me ros: 001, 003, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 
019, 020, 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 
033 e 034.

Esgo ta do o pra zo para ma ni fes ta ção da Co mis -
são Mis ta, sem que esta o fi zes se, cabe ao Ple ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos de li be rar so bre a ma té ria.
Pas sa mos, a se guir, a apre sen tar o nos so voto.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor:

Da Admis si bi li da de
Na dic ção do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

em caso de re le vân cia e ur gên cia, é ad mis sí vel a ado -
ção de me di da pro vi só ria pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca, que de ve rá sub me tê-la de ime di a to ao Con gres so
Na ci o nal.

A ad mis si bi li da de da me di da pro vi só ria res trin -
ge-se, as sim, aos pres su pos tos de re le vân cia e ur -
gên cia, pre sen tes no caso sob exa me.

Urgên cia e re le vân cia são jus ti fi ca das como se
se gue:
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Por ine xis tên cia de le gis la ção es pe cí fi ca, a pro -
te ção de da dos no Bra sil, hoje, é per ma nen te, o que
gera di fi cul da des às au to ri da des res pon sá ve is para o
re gis tro de pro du tos equi va len tes ou si mi la res. A Me -
di da Pro vi só ria nº 69 vem pre en cher esta la cu na. Na
ver da de, ela com ple men ta o or de na men to ju rí di co
bra si le i ro para pos si bi li tar o re gis tro de pro du tos por
equi va lên cia, de for ma a in cor po rar as Re so lu ções do 
Gru po Mer ca do Co mum so bre o as sun to, es pe ci fi ca -
men te, as Re so lu ções nº 48/96, 87/96, 149/96 e
71/98. Vale res sal tar que a Me di da Pro vi só ria em apre -
ço tra ta ape nas da uti li za ção dos da dos de pos se das
au to ri da des para o re gis tro por equi va lên cia, mas não
au to ri za o re gis tro. Este é re a li za do nos ter mos do De -
cre to nº 4.074, de 4 de ja ne i ro de 2002, que re gu la -
men ta a Lei nº 7.802, de 1989, com ple men ta do pela
Instru ção Nor ma ti va lnter mi nis te ri al nº 49, de 20 de
agos to de 2002, que de fi ne cri té ri os para o re gis tro.

A ur gên cia da Me di da Pro vi só ria se jus ti fi ca pelo 
La u do Arbi tral de cor ren te de con tro vér sia con tra o
Bra sil mo vi da pelo Go ver no da Argen ti na, re la ti vo ao
re gis tro de pro du tos fi tos sa ni tá ri os, no mar co do Pro -
to co lo de Bra sí lia para a So lu ção de Con tro vér si as no
Mer co sul. Como se lê na Expo si ção de Mo ti vos ao
Pre si den te da Re pú bli ca dos Mi nis tros de Esta do do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or Jus ti -
ça; Re la ções Exte ri o res; Ciên cia e Tec no lo gia; Agri -
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to; e Meio Ambi en te,
o re fe ri do La u do Arbi tral, no ti fi ca do em 19 de abril de
2002, es ti pu lou o pra zo má xi mo de 120 dias, con ta -
dos da data de no ti fi ca ção, para que o Bra sil in cor po -
re ao seu or de na men to ju rí di co as ci ta das re so lu ções
do Gru po Mer ca do Co mum. Res sal ta aque la mes ma
Expo si ção de Mo ti vos que, “por for ça do ci ta do Pro to -
co lo de Bra sí lia, os la u dos ar bi tra is são ina pe lá ve is e
obri ga tó ri os para os Esta dos Par tes a par tir do re ce -
bi men to da no ti fi ca ção”.

Em tais cir cuns tân ci as, aten di dos os pres su pos -
tos de re le vân cia e ur gên cia, so mos pela ad mis si bi li -
da de da Me di da Pro vi só ria.

Da Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de e Téc ni ca
Le gis la ti va

O voto fa vo rá vel à ad mis si bi li da de da me di da
pro vi só ria re pre sen ta pro nun ci a men to pre li mi nar de
cons ti tu ci o na li da de do ato le gis la ti vo.

Ana li san do o con te ú do da Me di da Pro vi só ria e
das emen das apre sen ta das à luz do or de na men to ju -
rí di co-cons ti tu ci o nal em vi gor, ve ri fi ca mos que a ma -
té ria ne las tra ta da não in ci de em qual quer das pro i bi -

ções cons ti tu ci o na is pre vis tas no art. 62, in ci sos 1 a
IV, e art. 246, com a re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, nem se in se re en tre
aque las cuja com pe tên cia é ex clu si va do Con gres so
Na ci o nal ou de qual quer de suas Ca sas. Tam bém não 
se in te gra en tre aque las de com pe tên cia pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, pre vis tas no art. 84 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Tra ta-se, pois, ri go ro sa men te, de ma té ria pas sí -
vel de en qua dra men to no art. 48 da Car ta Po lí ti ca,
que con fe re ao Con gres so Na ci o nal, com a san ção
do Pre si den te da Re pú bli ca, a prer ro ga ti va de dis por,
sob a for ma de leis, so bre to das as ma té ri as de com -
pe tên cia da União.

Di an te do ex pos to, voto pela cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da Me di da
Pro vi só ria em tela, bem como das emen das que lhe
fo ram ofe re ci das.

Da Ade qua ção Fi nan ce i ra o Orça men tá ria

Cabe, ain da, nos ter mos do art. 19 da Re so lu -
ção nº 1 de 2002- CN, apre ci ar a ma té ria quan to a
sua con for mi da de com a Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000, e a sua ade qua ção or ça men -
tá ria e fi nan ce i ra com o pla no plu ri a nu al, com a lei
de di re tri zes or ça men tá ri as e com a lei or ça men tá ria 
da União.

Uma aná li se com pre en si va dos ter mos da Me di -
da Pro vi só ria nº 69, de 2002, per mi tiu-nos con clu ir
que, no que tan ge aos efe i tos or ça men tá ri os e fi nan -
ce i ros, ne nhum de seus dis po si ti vos co li de com as
ori en ta ções das nor mas que re gem a ma té ria, em es -
pe ci al o dis pos to no art. 5º, § 1º, da Re so lu ção nº 1,
de 2002. A re gu la men ta ção da pro te ção das in for ma -
ções, de fi ni das no tex to da Me di da Pro vi só ria em epí -
gra fe, não im pli ca rá au men to das des pe sas já pre vis -
tas na pro gra ma ção or ça men tá ria para o pre sen te
exer cí cio e se guin tes, nem em re nún cia das re ce i tas
pre vis tas. Em ou tras pa la vras, a re fe ri da Me di da Pro -
vi só ria nº 69, de 2002, não apre sen ta im pli ca ções or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra nos ter mos da Re so lu ção nº
1, de 2002  – CN.

Di an te do ex pos to, voto pela com pa ti bi li da de e
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro -
vi só ria nº 69, de 2002, e de to das as emen das a ela
apre sen ta das.

Do Mé ri to

A Me di da Pro vi só ria nº 69, de 2002, que “Dis põe 
so bre a pro te ção de in for ma ção não di vul ga da sub -
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me ti da para apro va ção da co mer ci a li za ção de pro du -
tos e dá ou tras pro vi dên ci as”, foi edi ta da pelo Exmo
Sr. Pre si den te da Re pú bli ca com a fi na li da de de re gu -
lar o uso de in for ma ções cons tan tes de dos siês téc ni -
cos apre sen ta dos às au to ri da des cons ti tu í das para
ins tru ir pe di dos de re gis tro, para fins de co mer ci a li za -
ção, de pro du tos far ma cêu ti cos, fer ti li zan tes, agro tó -
xi cos e seus com po nen tes e afins.

Até a edi ção des ta Me di da Pro vi só ria, to das in -
for ma ções apre sen ta das aos ór gãos go ver na men ta is 
en car re ga dos da aná li se do pe di do de re gis tro ti nham 
de ser man ti dos em si gi lo por tem po in de ter mi na do,
mes mo que a pa ten te do pro du to a que se re fe ris sem
hou ves se ca du ca do. Esta pro te ção por pe río do in de fi -
ni do é, ob vi a men te, ex ces si va e não es ti mu la o sur gi -
men to de pro du tos aná lo gos ou con gê ne res. Esti mu -
lar a con cor rên cia é pois o ob je ti vo bá si co da Me di da
Pro vi só ria nº 69, de 2002.

Em vez de pro te ção por tem po in de ter mi na do, a
Me di da Pro vi só ria ado ta a pro te ção por pra zo de cin -
co anos, res sal va dos os ca sos que men ci o na.

Aí, en tre tan to, sur ge ou tro pro ble ma: se, de um
lado, o pe río do de pro te ção não pode ser in de fi ni do, e
pre ju di car os con su mi do res, de ou tro, não pode ser
mu i to cur to e cor tar fun do de ma is no es tí mu lo que a
guar da si gi lo sa das in for ma ções con fe re aos in ves ti -
men tos na in tro du ção de no vos pro du tos e pro ces sos
de pro du ção. O equi lí brio en tre dois ob je ti vos  – a pro -
mo ção da con cor rên cia e o es tí mu lo aos in ves ti men -
tos  – deve ser pro cu ra do.

Le van do em con ta o tem po que vai da data do
pe di do de re gis tro à data de sua con ces são, que pode 
che gar a al guns anos, e os ele va dos cus tos do pro -
ces so de re gis tro para o so li ci tan te, jul guei ser ex ces -
si va men te cur to o pra zo de cin co anos pre vis to na
Me di da Pro vi só ria. Dez anos para o si gi lo pa re cem
mais pró xi mos do equi lí brio al me ja do.

Este pon to de vis ta co in ci de com o do De pu ta do
Xico Gra zi a no que, na Emen da nº 11, ele va o pra zo
de pro te ção para dez anos, ou cin co anos para no vos
da dos, caso ve nham a ser exi gi dos. A Emen da nº 11,
to da via, não dis tin gue en tre “pro du tos que uti li zam
no vas en ti da des quí mi cas ou bi o ló gi cas e aque les
que não uti li zam no vas en ti da des, como na re da ção
ori gi nal da Me di da Pro vi só ria. Sua dis tin ção é en tre
da dos ori gi na is e no vos da dos.

Aca tan do par ci al men te a Emen da nº 11, in tro -
du zi as se guin tes mo di fi ca ções no art. 40 do pro je to
de lei de con ver são:

– no in ci so I do art. 4º, onde se lê cin co anos”,
mo di fi quei para dez anos;

– no in ci so II do mes mo art., onde se lê “dois
anos con ta dos a par tir da con ces são do re gis tro”, es -
cre vi cin co anos.

Aca ta da in te gral men te foi a Emen da nº 14 do
De pu ta do Xico Gra zi a no. O ilus tre par la men tar ar gu -
men ta que “O re mé dio ju rí di co da li cen ça com pul só -
ria... não pode ser apli ca do de po is de sim ples de cur -
so de pra zo”. Dan do ra zão ao De pu ta do Gra zi a no, su -
pri mi o in ci so II do art. 7º, no qual se lê:

“de cor ri dos três quar tos dos pra zos de pro te ção 
es ta be le ci dos no art 4º 

Por úl ti mo, al te rei para 12 me ses o pra zo mí ni -
mo de pro te ção que ha via sido fi xa do em seis me ses
pelo art. 12 da Me di da Pro vi só ria.

Assim, no que tan ge às emen das apre sen ta das à
Co mis são Mis ta, aca tei in te gral men te a Emen da nº 14
e, par ci al men te, a nº 11. Qu an to às de ma is, é meu pa re -
cer que elas nada con tri bu em para o apri mo ra men to do
pro je to de lei de con ver são.

Com base no ex pos to, voto pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria nº 69, de 2002, na for ma do Pro je to 
de Lei de Con ver são ane xo, que in cor po ra, in te gral -
men te, a Emen da nº 14 e, par ci al men te, a Emen da nº
11. São re je i ta das to das as de ma is emen das apre -
sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.

Sala das Ses sões, em de de 2002.  – De pu ta do
Hugo Biehl, Re la tor

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO,
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 69, DE 2002

Dis põe so bre a pro te ção de in for ma -
ção não di vul ga da sub me ti da para apro -
va ção da co mer ci a li za ção de pro du tos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Esta Lei re gu la a pro te ção, con tra o uso
co mer ci al des le al, de in for ma ções re la ti vas aos re sul -
ta dos de tes tes ou ou tros da dos não di vul ga dos apre -
sen ta dos às au to ri da des com pe ten tes como con di -
ção para apro var ou man ter o re gis tro para a co mer ci -
a li za ção de pro du tos far ma cêu ti cos de uso hu ma no e
ve te ri ná rio, fer ti li zan tes, agro tó xi cos seus com po nen -
tes e afins.
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Pa rá gra fo úni co. As in for ma ções pro te gi das se -
rão aque las cuja ela bo ra ção en vol va es for ço con si de -
rá vel e que te nham va lor co mer ci al en quan to não di -
vul ga das.

Art. 2º Con si de ram-se não di vul ga das as in for -
ma ções que, até a data da so li ci ta ção do re gis tro:

I  – não se jam fa cil men te aces sí ve is a pes so as
que nor mal men te li dam com o tipo de in for ma ção em
ques tão, seja como um todo, seja na con fi gu ra ção e
mon ta gem es pe cí fi cas de seus com po nen tes; e

II  – te nham sido ob je to de pre ca u ções efi ca zes
para ma nu ten ção da sua con fi den ci a li da de pela pes -
soa le gal men te res pon sá vel pelo seu con tro le.

Pa rá gra fo úni co. Aten di do o dis pos to nos in ci -
sos I e II, pre su mem-se não di vul ga das as in for ma -
ções apre sen ta das sob de cla ra ção de con fi den ci a -
li da de.

Art. 3º A pro te ção das in for ma ções, de fi ni das na 
for ma dos arts. 1º e 2º e pe los pra zos do art. 4º, im pli -
ca rá a:

I  – não uti li za ção pe las au to ri da des com pe ten -
tes dos re sul ta dos de tes tes ou ou tros da dos a elas
apre sen ta dos em fa vor de ter ce i ros;

II  – não di vul ga ção dos re sul ta dos de tes tes ou
ou tros da dos apre sen ta dos às au to ri da des com pe -
ten tes, ex ce to quan do ne ces sá rio para pro te ger o pú -
bli co.

§ 1º O re gu la men to dis po rá so bre as me di das
ade qua das para a não di vul ga ção de tais in for ma -
ções por par te das au to ri da des às qua is fo ram apre -
sen ta das ga ran tin do, po rém, o seu li vre aces so ao
pú bli co em ge ral após o pe río do de pro te ção a que se
re fe re o art. 4º.

§ 2º Após o pe río do de pro te ção, as au to ri da des
com pe ten tes pelo re gis tro de ve rão, sem pre que so li -
ci ta das, uti li zar as in for ma ções dis po ní ve is para re -
gis trar pro du tos de ter ce i ros, res sal va da a pos si bi li da -
de de exi gir ou tras in for ma ções quan do tec ni ca men te 
ne ces sá rio.

Art. 4º Os pra zos de pro te ção a que se re fe re o
art. 3º se rão:

I  – para os pro du tos que uti li zem no vas en ti -
da des quí mi cas ou bi o ló gi cas, de dez anos con ta -
dos a par tir da con ces são do re gis tro ou até a pri -
me i ra li be ra ção das in for ma ções em qual quer país,
o que ocor rer pri me i ro, ga ran ti do no mí ni mo um ano 
de pro te ção;

II  – para os pro du tos que não uti li zem no vas
en ti da des quí mi cas ou bi o ló gi cas, de cin co anos
con ta dos a par tir da con ces são do re gis tro ou até a
pri me i ra li be ra ção das in for ma ções em qual quer
país, o que ocor rer pri me i ro, ga ran ti do no mí ni mo
um ano de pro te ção;

III  – para no vos da dos exi gi dos após a con ces -
são do re gis tro dos pro du tos men ci o na dos nos in ci -
sos I e II, pelo pra zo de pro te ção re ma nes cen te con -
ce di do aos da dos do re gis tro cor res pon den te ou um
ano con ta do a par tir da apre sen ta ção dos no vos da -
dos, o que ocor rer por úl ti mo.

§ 1º Para a pro te ção es ta be le ci da nes ta Lei,
con si de ra-se nova en ti da de quí mi ca ou bi o ló gi ca toda 
mo lé cu la ou or ga nis mo ain da não re gis tra dos no Bra -
sil, po den do ser aná lo gos ou ho mó lo gos a ou tra mo -
lé cu la ou or ga nis mo, in de pen den te men te de sua fi na -
li da de.

§ 2º Os pra zos a que se re fe re o ca put não po de -
rão ul tra pas sar o pra zo de vi gên cia da res pec ti va pa -
ten te.

Art. 5º Du ran te os pra zos de ter mi na dos no art.
4º, as in for ma ções de fi ni das no art. 1º so men te po de -
rão ser uti li za das pela au to ri da de com pe ten te para
ins tru ir ou jus ti fi car con ces são de re gis tro de ter ce i ros 
me di an te pré via au to ri za ção do de ten tor do re gis tro.

Art. 6º Aque le que apre sen tar à au to ri da de com -
pe ten te as in for ma ções ob je to de pro te ção na for ma
des ta Lei po de rá, a qual quer tem po, au to ri zar seu uso 
para ou por ter ce i ros.

Art. 7º Du ran te os pra zos de pro te ção, as au to -
ri da des com pe ten tes po de rão uti li zar, a pe di do de
ter ce i ros, de for ma com pul só ria, as in for ma ções de
que tra tam os art. 1º e 2º para a con ces são do re gis -
tro de pro du to a ter ce i ros, des de que de cor ri dos
dois anos da con ces são do re gis tro sem que te nha
o pro du to sido co mer ci a li za do no Bra sil.

§ 1º O pe di do de uti li za ção com pul só ria, na
hi pó te se do in ci so I, de ve rá ser apre sen ta do à au -
to ri da de com pe ten te pelo re gis tro me di an te in di -
ca ção, pelo re que ren te do pe di do, das con di ções
ofe re ci das.

§ 2º O pe di do de uti li za ção com pul só ria, na hi -
pó te se do in ci so II. De ve rá ser apre sen ta do à au to -
ri da de com pe ten te, com as con di ções da pro pos ta
ofe re ci da pelo re que ren te, ins tru í do de do cu men ta -
ção com pro van do ten ta ti va de ne go ci a ção an te ri or
frus tra da.
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§ 3º Será con si de ra da ace i ta a pro pos ta nas
con di ções ofe re ci das se, apre sen ta do o pe di do e
in ti ma do o de ten tor do re gis tro, de i xar ele de apre -
sen tar ma ni fes ta ção no pra zo de ses sen ta dias da
in ti ma ção.

§ 4º Não ha ven do acor do en tre o de ten tor do re -
gis tro e o re que ren te do pe di do quan to à re mu ne ra -
ção ade qua da, a au to ri da de com pe ten te sub me te rá a 
ques tão a ar bi tra men to.

§ 5º O pe di do, in clu in do o ar bi tra men to da re mu -
ne ra ção, será de ci di do por co mis são com pos ta por
re pre sen tan tes dos ór gãos res pon sá ve is pe las áre as
de agri cul tu ra, sa ú de, meio am bi en te, pro pri e da de in -
te lec tu al, po lí ti ca in dus tri al e de fe sa da con cor rên cia.

§ 6º No ar bi tra men to da re mu ne ra ção, po de rão
ser re a li za das as ne ces sá ri as di li gên ci as, con si de -
ran do as cir cuns tân ci as de cada caso, le van do-se em
con ta, obri ga to ri a men te, o va lor eco nô mi co das in for -
ma ções, po den do a co mis são ou vir es pe ci a lis tas não
in te gran tes dos qua dros das ins ti tu i ções que a com -
põem.

§ 7º O quo rum para a de li be ra ção e o fun ci o na -
men to da co mis são se rão de fi ni dos em re gu la men to.

§ 8º Instru í do o pro ces so, a co mis são emi ti rá
pa re cer em trin ta dias, in ti man do as par tes para se
ma ni fes ta rem no pra zo co mum de trin ta dias.

§ 9º De cor ri do o pra zo fi xa do no § 8º, mes mo que 
não apre sen ta das as ma ni fes ta ções, o pro ces so será
de ci di do, en cer ran do-se a ins tân cia ad mi nis tra ti va.

Art. 8º Po de rá tam bém ser con ce di da uti li za -
ção com pul só ria para o uso de in for ma ções pe las
au to ri da des com pe ten tes pelo re gis tro, in de pen -
den te men te dos pra zos men ci o na dos no art. 7º, nos 
ca sos de:

I  – in te res se pú bli co ou es ta do de emer gên cia,
de cla ra dos em ato do Po der Exe cu ti vo Fe de ral;

II  – vi o la ção do dis pos to na Lei nº 8.884, de 11
de ju nho de 1994, con for me re co men da ção do Con -
se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca.

§ 1º Na hi pó te se de uti li za ção com pul só ria, para 
o caso do in ci so I, se rão ob ser va das, no que cou ber,
as dis po si ções do art. 7º.

§ 2º Não ca be rá re mu ne ra ção pela uti li za ção
com pul só ria na hi pó te se do in ci so II.

Art. 9º Fin dos os pra zos de pro te ção de ter mi na -
dos no art. 4º, as in for ma ções de que tra ta esta lei não 
mais se rão con si de ra das con fi den ci a is, po den do ser
di vul ga das e uti li za das, in clu si ve para a ob ten ção de
no vos re gis tros.

§ 1º Fin do o pra zo de pro te ção, será as se gu ra do 
ao pú bli co em ge ral o li vre aces so às in for ma ções
apre sen ta das, sem pre ju í zo das de ma is nor mas de
tu te la à pro pri e da de in te lec tu al, ao meio am bi en te, à
sa ú de pú bli ca, ao con su mi dor e à de fe sa da con cor -
rên cia.

§ 2º As de ma is in for ma ções téc ni cas ou ci en tí -
fi cas even tu al men te apre sen ta das por exi gên cia
das au to ri da des com pe ten tes pelo re gis tro, vi san do 
a es cla re cer pro ces sos ou mé to dos em pre ga dos na 
fa bri ca ção de pro du tos ou na ob ten ção das in for -
ma ções ou da dos de que tra ta o art. 1º, que cons ti -
tu í rem se gre do de in dús tria ou de co mér cio, se rão
man ti das con fi den ci a is, po den do ser uti li za das in -
ter na men te pe los ór gãos de go ver no para fins de
re gis tro.

Art. 10. Os atos pra ti ca dos por ter ce i ros não au -
to ri za dos, re la ci o na dos à in ven ção pro te gi da por pa -
ten te, ex clu si va men te para a ob ten ção de in for ma -
ções, da dos e re sul ta dos de tes tes para a ob ten ção
do re gis tro de co mer ci a li za ção, ob ser va rão o dis pos -
to no in ci so VII do art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996.

Art. 11. A uti li za ção de in for ma ções pro te gi das
pe las au to ri da des com pe ten tes, na for ma des ta lei,
não ti pi fi ca cri me de con cor rên cia des le al, pre vis to na
Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 12. As in for ma ções re fe ren tes a pro du tos
re gis tra dos até a vi gên cia des ta lei se rão pro te gi das
na for ma nela pre vis ta pelo pra zo re ma nes cen te do
art. 4º, ga ran ti do o pra zo mí ni mo de pro te ção de
doze me ses.

Art. 13. Inde pen den te men te da con ces são do
re gis tro pela au to ri da de com pe ten te, a ob ser vân cia
dos even tu a is di re i tos de pro pri e da de in te lec tu al pro -
te gi dos no País é de res pon sa bi li da de ex clu si va do
be ne fi ci a do.

Art. 14. Esta lei não ex clui os di re i tos ex clu si -
vos de co mer ci a li za ção de pro du tos far ma cêu ti cos
e pro du tos quí mi cos para a agri cul tu ra, es ta be le ci -
dos em acor dos ou tra ta dos in ter na ci o na is em vi gor 
no Bra sil.

Art. 15. Apli ca-se o dis pos to nes ta lei, no que
cou ber, aos ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca, di re ta,
in di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, fe de ral, es ta du al,
mu ni ci pal e do Dis tri to Fe de ral.

Art. 16. O Po der Exe cu ti vo pro mo ve rá, no que
cou ber, a re gu la men ta ção des ta lei.
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Art. 17. São con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 69, de 26 de se -
tem bro de 2002.

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ade mir Andra de, Ro me ro
Jucá, João Alber to Sou za, Lú cio Alcân ta ra e Le o mar
Qu in ta ni lha en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i tos de sa fi os aguar -
dam o novo Pre si den te e sua nova equi pe, que as su -
mi rão o Go ver no a par tir de ja ne i ro de 2003. Um de les,
en tre tan to, tem uma im por tân cia es tra té gi ca na de fi ni -
ção dos ru mos do País nas pró xi mas dé ca das. Qu e ro
fa lar hoje so bre o de sen vol vi men to tec no ló gi co.

As pa la vras de or dem, ago ra, são “tec no lo gia” e
“ino va ção”. E com isso não se en ten da ape nas a pes -
qui sa de sen vol vi da na uni ver si da de e nos ins ti tu tos
de pes qui sa, mas a pes qui sa apli ca da nas em pre sas
e a bus ca da ino va ção em to dos os ní ve is, do de sign
ao pro ces so pro du ti vo.

O novo Go ver no não po de rá, em sua pro pos ta
de po lí ti ca in dus tri al, li mi tar-se a re pe tir mo de los do
pas sa do. É pre ci so dar ên fa se a um as pec to de vi tal
im por tân cia para o de sen vol vi men to de um país – o
in ves ti men to em pes qui sa e de sen vol vi men to, a ar ti -
cu la ção en tre uni ver si da des e cen tros de cri a ção de
ciên cia e tec no lo gia, com em pre sas dis pos tas a dar
cur so à cha ma da eco no mia do co nhe ci men to.

É pela fal ta des sa cul tu ra que, ape sar de li de rar
as ex por ta ções de café no mun do há mais de um sé -
cu lo, o Bra sil, até hoje, ven de café em grão para pa í -
ses eu ro pe us, que tra tam de agre gar in te li gên cia: re fi -
nam, em pa co tam em em ba la gens so fis ti ca das e mar -
ca pró pria e re ex por tam pelo tri plo do pre ço.

Hoje, o Bra sil ain da con quis ta mer ca do jo gan do
os pre ços de seus pro du tos no chão. Uma gran de par -
ce la de nos sas ex por ta ções é de ma té ria-pri ma ou de 
pro du tos se mi ma nu fa tu ra dos, agre gan do pou co va -
lor. O nos so pro ces so in dus tri al está aquém das nos -
sas pos si bi li da des. O Esta do do Pará, por exem plo,
um dos ma i o res ex por ta do res do País, pra ti ca men te
não traz em sua pa u ta de ex por ta ções pro du tos de
alta tec no lo gia. Está na hora de in ver ter essa equa -
ção, so fis ti car, ofe re cer pro du tos di fe ren tes, com
iden ti fi ca ção pró pria, agre gar va lor, ob ter ma i or re ce i -
ta.

E qual o pa pel do Esta do e das em pre sas nis so
tudo?

Em pri me i ro lu gar, Srªs e Srs. Se na do res, é pre -
ci so re co nhe cer que o Bra sil apli ca mu i to pou co em
Pes qui sa e De sen vol vi men to. Atu al men te, o mon tan -
te apli ca do equi va le a 0,9% do Pro du to Inter no Bru to,
o que é pou co em com pa ra ção aos pa í ses de me nor

ta ma nho, como a Fran ça, que in ves te 2,5% do seu
PIB em P&D, o que in di ca a exis tên cia de um lon go
ca mi nho a ser per cor ri do.

Em re cen te pes qui sa do IBGE, cons ta tou-se
que de to das as apli ca ções das em pre sas em ino va -
ções tec no ló gi cas, in clu in do com pra de equi pa men -
tos, ape nas 16,7% cou be ram às ati vi da des de Pes -
qui sa e De sen vol vi men to. Isso cor res pon de, pra ti ca -
men te, à me ta de do que é apli ca do na Espa nha, onde 
essa par ce la é de 30,8%. Den tre as di fi cul da des, a
pes qui sa apon tou os al tos cus tos e a es cas sez de fi -
nan ci a men to para pes qui sa e de sen vol vi men to.

Cla ro que a exis tên cia de re cur sos para in ves tir
é a pri me i ra con di ção ne ces sá ria. Mas não é su fi ci en -
te. O Bra sil já tem fun dos se to ri a is de apo io ao de sen -
vol vi men to tec no ló gi co. Res ta sa ber como será a dis -
tri bu i ção des ses re cur sos e que im pac to te rão no sis -
te ma eco nô mi co. Para que os re cur sos se jam bem
uti li za dos, as pes so as e or ga ni za ções que os re ce -
bem têm de de sen vol ver uma cul tu ra de uso ade qua -
da. As em pre sas, uni ver si da des, ór gãos pú bli cos e in -
di ví du os que re ce bem os re cur sos es tão ha bi tu a dos
a prá ti cas fe u da is e cor po ra ti vas.

As pes qui sas que se fa zem in ter na ci o nal men te
su ge rem que o se gre do do de sen vol vi men to com
base na ino va ção tec no ló gi ca está me nos no vo lu me
de re cur sos e mais na qua li da de das re des que se for -
mam para re ce bê-los. Res ta sa ber qual o ca mi nho
para pro mo ver essa mu dan ça cul tu ral nos mo dos de
or ga ni za ção de es co las, em pre sas e ins ti tu i ções go -
ver na men ta is.

A úni ca cer te za é que o País não pode cres cer
nas atu a is con di ções de atra so tec no ló gi co. No pe río -
do mais re cen te de aber tu ra da eco no mia bra si le i ra,
en tre a cri se do Go ver no Col lor e a cri se asiá ti ca – ou
seja, en tre 1992 e 1997 –, a de man da por ino va ções
tec no ló gi cas cres ceu, no Bra sil, nove ve zes. No mes -
mo pe río do, o PIB teve um cres ci men to de 23%. Só
no cam po do li cen ci a men to para ex plo ra ção de pa -
ten tes au men tou qua se cem ve zes. Ou seja, o cres ci -
men to eco nô mi co tem um im pac to – de man da por no -
vas tec no lo gi as – que não en con tra res pos ta no País.

Ou tra ques tão que me re ce re pa ro é a do des -
com pas so que se ve ri fi ca, no País, en tre a mo des ta
ca pa ci da de ci en tí fi ca ins ta la da nas uni ver si da des e a
mi nús cu la ca pa ci da de de ino va ção no par que pro du -
ti vo. A co mu ni da de ci en tí fi ca sem pre de fen deu a ado -
ção de po lí ti cas pú bli cas ca pa zes de pro pi ci ar o cres -
ci men to har mô ni co dos dois bra ços da área de C&T,
in dis pen sá ve is para sus ten tar o cres ci men to eco nô -
mi co e so ci al es tá vel. A fal ta de cen tros de de sen vol vi -
men to tec no ló gi co é uma de cor rên cia de ser o par que 
in dus tri al ma jo ri ta ri a men te mul ti na ci o nal, com cen -
tros de pes qui sas e de sen vol vi men to em ou tras re -
giões do mun do.
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Assim, é im pres cin dí vel a im ple men ta ção de po lí -
ti cas de in cen ti vo à ino va ção tec no ló gi ca no Bra sil, à se -
me lhan ça de ou tros pa í ses que uti li zam a tec no lo gia ar -
ti cu la da com a po lí ti ca edu ca ci o nal, como fa tor de tra -
ção do de sen vol vi men to eco nô mi co. O Ca na dá, por
exem plo, tem leis de in cen ti vos fis ca is para a ino va ção
des de 1944. Uma em pre sa que que i ra uti li zar to dos os
sub sí di os exis ten tes no país po de rá ter até 57% de seu
de sen vol vi men to tec no ló gi co pa tro ci na do pelo con tri bu -
in te. Esta dos Uni dos, Fran ça e Ale ma nha e, de for ma
mais acen tu a da, Ta i wan, Ja pão e Co réia do Sul tam -
bém têm leis se me lhan tes às do Ca na dá.

Nos anos 1970, a Co réia ti nha per fil de dis pên -
di os em ciên cia e tec no lo gia si mi lar ao do Bra sil – cer -
ca de 15% dos in ves ti men tos nes sa área eram do se -
tor pro du ti vo. Com uma po lí ti ca agres si va de es tí mu -
los à ino va ção tec no ló gi ca, en ca be ça da por uma lei
de in cen ti vos fis ca is, con sis ten te e abran gen te, o país 
con se guiu evo lu ir a par ti ci pa ção das em pre sas para
70% do to tal de in ves ti men tos em C&T. No Bra sil,
esse in di ca dor está em 30%.

Nos úl ti mos 20 anos, a Co réia ado tou a tec no lo -
gia como pro pul so ra do de sen vol vi men to eco nô mi co
sus ten ta do, ele van do o país a pa ta ma res de na ção
rica: as ino va ções tec no ló gi cas in ten si fi ca ram-se, a
com pe ti ti vi da de das em pre sas au men tou, o ní vel de
em pre gos cres ceu, o sis te ma edu ca ci o nal apri mo -
rou-se e o PIB qua dru pli cou. A Co réia trans for mou-se
num ator de peso no co mér cio ex te ri or e os in di ca do -
res de bem-es tar de seu povo se apro xi ma ram dos de
pa í ses ri cos.

Por úl ti mo, Srªs e Srs. Se na do res, há ain da um
com pli ca dor: a pou ca pes qui sa e de sen vol vi men to que
se faz no País está con cen tra da na uni ver si da de, es pe -
ci al men te na uni ver si da de pú bli ca. O que se pes qui sa
na uni ver si da de é algo novo. Leva anos para che gar à
in dús tria. So men te 5% dos re sul ta dos dos pro je tos fi -
nan ci a dos pe las agên ci as es ta ta is de fo men to à pes qui -
sa in te res sam à in dús tria. No Bra sil, 73% dos ci en tis tas
se con cen tram nas uni ver si da des. Nos EUA, essa fa tia
é de 13%. No Bra sil, 11% es tão em cen tros de pes qui sa 
de em pre sas pri va das; nos EUA, 79%. Além de es ta rem 
no lu gar er ra do, os ci en tis tas são pou quís si mos, em
com pa ra ção com ou tros pa í ses. No Bra sil, há 8.765
pes so as fa zen do P&D nas em pre sas; na Co réia,
74.565. Nas uni ver si da des, há 56.760 bra si le i ros, ante
48.588 co re a nos. Nos ins ti tu tos de pes qui sa, 12.336 no
Bra sil e 15.186 na Co réia, que tem ape nas 48 mi lhões
de ha bi tan tes, me nos de um ter ço do Bra sil.

O qua dro é de sa len ta dor e nem se pode di zer
que o em pre sá rio bra si le i ro não gos ta de in ves tir em
pes qui sa. Com os ju ros tão al tos, com pen sa mais de i -
xar o di nhe i ro no ban co do que con tra tar pes qui sa do -
res. Além dis so, a ins ta bi li da de das re gras im pe de o
pla ne ja men to. Se o re sul ta do de uma pes qui sa leva

três anos, de po is de um ano pode mu dar a lei ou o im -
pos to, der ru ban do as pre mis sas do in ves ti men to.

Se qui ser al te rar essa re a li da de, o Bra sil pre ci sa
de po lí ti cas agres si vas de in cen ti vo ao de sen vol vi men -
to tec no ló gi co do se tor pro du ti vo. Este é um dos gran -
des de sa fi os que está nas mãos do novo go ver no.

 O que está em jogo, Srªs e Srs. Se na do res, é o
nos so fu tu ro como Na ção. Ou nos con for ma mos em
ser mos uma eco no mia pe ri fé ri ca ao sa bor dos hu mo -
res do mer ca do in ter na ci o nal, ou es ti mu la mos a ino -
va ção tec no ló gi ca das em pre sas, au xi li an do na ge ra -
ção de em pre gos, na me lho ria do sis te ma edu ca ci o -
nal e na im plan ta ção de ba ses eco nô mi cas que le vem 
a uma dis tri bu i ção de ri que zas mais jus ta e à me lho -
ria da qua li da de de vida dos bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer,
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te,Srªs e Srs. Se na do res:os opo si to res do 
atu al Go ver no cos tu mam afir mar que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so fez um bom tra ba lho no
cam po eco nô mi co, mas que de i xa ria a de se jar na
área so ci al.

Re cen te men te, uma en ti da de aci ma de qual -
quer sus pe i ta e que não par ti ci pa das dis pu tas po lí ti -
cas lo ca is deu a pri me i ra opi nião isen ta a res pe i to do
as sun to e re co nhe ceu como im por tan tes os avan ços
so ci a is re gis tra dos nos úl ti mos anos. A Orga ni za ção
das Na ções Uni das in di cou o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que como pri me i ro ven ce dor do prê mio Mah bud
ul Haq, re cém-cri a do. Os ju ra dos le va ram em con ta a
evo lu ção de in di ca do res ob je ti vos, como a de cri an -
ças na es co la, que pas sou de 93%, an tes do Go ver no 
FHC para 97%, atu al men te.

Não sa tis fe i tos com es ses da dos da re a li da de,
os crí ti cos do Go ver no ale gam, em re la ção ao en si no, 
que os avan ços se de ram ape nas no sen ti do da uni -
ver sa li za ção, sem cor res pon den te es for ço na ques -
tão da qua li da de.

Cer ta men te, Srªs. e Srs. Se na do res, os que as -
sim se ma ni fes tam des co nhe cem mu i tas ini ci a ti vas
go ver na men ta is vol ta das es sen ci al men te para a pro -
mo ção da qua li da de do en si no, como é o caso do
Fun des co la.

O Fun des co la – Fun do de For ta le ci men to da
Esco la – é um pro gra ma do Mi nis té rio da Edu ca ção,
de sen vol vi do em par ce i ra com as se cre ta ria es ta du a -
is e mu ni ci pa is de edu ca ção, que tem por ob je ti vo
pro mo ver um con jun to de ações para a me lho ria da
qua li da de das es co las do en si no fun da men tal, am pli -
an do a per ma nên cia das cri an ças nas es co las, as sim
como a es co la ri da de nas re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te.

O Fun des co la é fi nan ci a do com re cur sos do Go -
ver no Fe de ral e de em prés ti mos do Ban co Mun di al. O
Pro gra ma é im plan ta do prin ci pal men te em zo nas de
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aten di men to pri o ri tá rio, for ma das por mi cror re giões
com mu ni cí pi os mais po pu lo sos, de fi ni das pelo Insti tu -
to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE. Entre
as ações em an da men to do Pro gra ma, des ta cam-se:
Pa drões Mí ni mos de Fun ci o na men to das Esco las; Le -
van ta men to da Si tu a ção Esco lar; Mi cro pla ne ja men to;
Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco la; Pro je to de Ade -
qua ção dos Pré di os Esco la res; Mo bi liá rio e Equi pa -
men to Esco lar; Infor ma ti za ção e ou tras.

Para aper fe i ço ar a ges tão da es co la pú bli ca e
me lho rar a qua li da de de en si no, o Fun des co la es ti -
mu la a ela bo ra ção do Pla no de De sen vol vi men to da
Esco la (PDE). Para pre pa rá-lo, a es co la apon ta seus
ob je ti vos, es tra té gi as, me tas e pla nos de ação a se -
rem al can ça dos. Com o PDE, a es co la faz um di ag -
nós ti co de sua si tu a ção, de fi ne seus ob je ti vos e sua
mis são. Re ce bem re cur sos fi nan ce i ros e apo io téc ni -
co para ela bo rar o PDE as es co las que te nham a par -
tir de 200 alu nos, or ga ni zem uni da des exe cu to ras,
dis po nham de con di ções mí ni mas de fun ci o na men to
e pos su am li de ran ça for te.

Se ten ta e uma es co las es ta du a is ado tam o PDE
em Ro ra i ma, e a meta é aten der, ain da este ano, mais
17, em um pro ces so de ex pan são au tô no ma, em que o 
es ta do é res pon sá vel pela ca pa ci ta ção da co mu ni da -
de es co lar, mo ni to ra men to e fi nan ci a men to das ações.

O Fun des co la ca pa ci ta os téc ni cos das se cre ta -
ri as em como ela bo rar o pla ne ja men to es tra té gi co
das ações, como tam bém mo ni to ra o pro ces so por
meio de as sis tên cia téc ni ca. Atu al men te, cer ca de 50
se cre ta ri as de edu ca ção, en tre es ta du a is e mu ni ci pa -
is, ado tam o pro gra ma e re ce bem aten di men to do
Fun do de For ta le ci men to da Esco la.

Em Ro ra i ma, o Pla ne ja men to Estra té gi co iden ti -
fi cou os pon tos fra cos e for tes da Se cre ta ria Esta du al
de Edu ca ção. Para fa zer o le van ta men to, foi ne ces sá -
rio mon tar uma equi pe, com pos ta de téc ni cos de vá ri -
os se to res, des de o De par ta men to de Ensi no até a Di -
vi são Indí ge na, para per cor rer as es co las es ta du a is
le van tan do dado por dado.

Após o le van ta men to, a Se cre ta ria de tec tou
como dis ci pli nas crí ti cas o Por tu guês e a Ma te má ti ca, 
prin ci pal men te nas sé ri es ini ci a is do en si no fun da -
men tal, o que in flu en cia di re ta men te os ín di ces de re -
pro va ção e dis tor ção ida de-sé rie. Uma das me tas do
Pla ne ja men to Estra té gi co da Se cre ta ria é re du zir es -
ses ín di ces por meio da im ple men ta ção de clas ses de 
ace le ra ção e ca pa ci ta ção de do cen tes, além da im -
ple men ta ção de um pla no de for ma ção con ti nu a da
para pro fes so res do en si no fun da men tal.

Essa é ape nas uma amos tra dos re sul ta dos do
Fun des co la em Ro ra i ma. Assim como acon te ceu na
Se cre ta ria Esta du al, tam bém a Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Edu ca ção de Boa Vis ta ela bo rou o Pla ne ja men to

Estra té gi co que vem pro mo ven do uma ver da de i ra
mu dan ça de pos tu ra em seus di ver sos se to res.

As es co las es ta du a is Bu ri ti, São Vi cen te, Fa -
gun des Va re la, 13 de se tem bro e as mu ni ci pa is Cen -
te ná rio e Edso ni na, to das em Boa Vis ta, têm mu i tas
his tó ri as para con tar e pro je tos para mos trar. Em co -
mum, a par ti ci pa ção da co mu ni da de e o de sa fio de fa -
zer do am bi en te es co lar um es pa ço cada vez me lhor,
em que o apren di za do é re sul ta do de um pro ces so de 
cons tru ção do co nhe ci men to, tor nan do o alu no um ci -
da dão crí ti co e ca paz de exer cer seus di re i tos.

Como se vê, Srªs. e Srs. Se na do res, o tão pro -
pa la do in ves ti men to na “qua li da de do en si no” de pen -
de, ba si ca men te, da con tra par ti da dos es ta dos e das
ini ci a ti vas so ci a is.

Orgu lha-me, por tan to, que o Esta do de Ro ra i ma
não se te nha in ti mi da do com as  sa bi das di fi cul da des
que, his to ri ca men te, o as so lam e te nha dado uma de -
mons tra ção de ma tu ri da de po lí ti ca, ao en ten der que o
in ves ti men to fe de ral não o exi me da res pon sa bi li da de
de con du zir os des ti nos da edu ca ção de seus ci da dãos.

Mu i to obri ga do!
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA  (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na Ida de Mé -
dia, por vol ta 1450, as cor po ra ções de ofí cio pos su -
íam ri go ro sos es que mas de con tro le e fis ca li za ção
dos pro du tos e ne gó ci os. Tudo para que a hon ra da
cor po ra ção não fos se ma cu la da, pre ju di can do com
isso  a to dos os seus mem bros. As au to ri da des mu ni -
ci pa is, por sua vez, exi gi am essa fis ca li za ção para
pro te ção do pú bli co, exi gên cia essa que as pró pri as
cor po ra ções cum pri am mar can do seus pro du tos com 
o “pre ço jus to”.

Não cabe – nem é mi nha in ten ção nes te pro nun -
ci a men to – dis cor rer so bre o que cons ti tu ía o pre ço
jus to nes sa épo ca. Lem bro o fato ape nas para co -
men tar a es tra tos fé ri ca dis tân cia que in ter cor re en tre
a no ção do va lor do tra ba lho des se tem po e o com -
por ta men to hoje as su mi do no tra to do di nhe i ro. Re fi -
ro-me, em par ti cu lar, aos co men tá ri os que a im pren -
sa vem di vul gan do so bre os lu cros dos ban cos no
Bra sil ao lon go de 2002.

Uma aná li se dos ba lan ços ban cá ri os de al guns
dos ma i o res ban cos bra si le i ros, re la ti va men te ao ter -
ce i ro tri mes tre de 2002, re ve la que a ren ta bi li da de
mé dia des sas ins ti tu i ções foi de 30% até ao mês de
ou tu bro úl ti mo. Du ran te esse mes mo pe río do, o se tor
pro du ti vo, re pre sen ta do por oito gran des em pre sas,
acu mu lou uma ren ta bi li da de mé dia de so men te 1,5%.

As aná li ses re ve lam ain da que os qua tro ma i o res
ban cos apli ca ram em mé dia 40% dos seus ati vos em tí -
tu los e va lo res imo bi liá ri os e ape nas 25,8% em cré di to.

Ou tro ca mi nho gran de men te ex plo ra do pe los
ban cos tem sido a co bran ça de ta ri fas pe los ser vi ços
pres ta dos. No de cor rer des te ano, as ta ri fas por ser vi -
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ços ban cá ri os pas sa ram por uma cen te na de mu dan -
ças, mu dan ças que, na qua se to ta li da de, se tra du zi -
ram em au men to de pre ços. Algu mas pou cas mu dan -
ças re pre sen ta ram itens no vos que pas sa ram a ser
co bra dos. Como re sul ta do, em mé dia, 92% da fo lha
de sa lá ri os e en car gos dos qua tro ma i o res ban cos fo -
ram pa gos com os re cur sos pro vin dos da co bran ça
pela pres ta ção de ser vi ços.

Re cen tes ini ci a ti vas do Ban co Cen tral tam bém
im pul si o na ram os ga nhos dos ban cos com a in ter me -
di a ção do di nhe i ro. O au men to da alí quo ta do re co lhi -
men to com pul só rio e o au men to dos ju ros, se gun do
es ti ma ti vas, ren de rão aos ban cos, apro xi ma da men te
480 mi lhões de re a is por mês, pre ven do-se um lu cro
de 5 bi lhões e 78 mi lhões por ano se tais me di das se
pro lon ga rem no tem po.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nada
con tra a co bran ça dos ser vi ços pres ta dos. Os ser vi -
ços têm cus tos e os cus tos pre ci sam ser res sar ci dos.
Tam bém nada con tra a cri a ti vi da de, nada con tra a
auto-sus ten ta ção dos ser vi ços es tru tu ra dos, nada
con tra ga nhos. Des ses nú me ros ex tra or di ná ri os, po -
rém, al gu mas per gun tas sur gem es pon ta ne a men te.
Pode-se fa lar de jus ti ça de pre ços? Para os cli en tes
que uti li zam os ser vi ços ban cá ri os, em par ti cu lar a
gran de ma i o ria dos tra ba lha do res em pre ga dos que,
com pul so ri a men te, têm seu di nhe i ro de po si ta do nes -
sas ins ti tu i ções, que van ta gem lhes é ofe re ci da?
Exis te ade qua ção en tre co bran ça e ser vi ço? É pos sí -
vel para o País ca mi nhar rumo ao de sen vol vi men to
auto-sus ten ta do, me di an te a re mu ne ra ção do ca pi tal
mais do que do tra ba lho, me di an te prê mio sig ni fi ca ti -
vo à in ter me di a ção em de tri men to de quem cria em -
pre gos e gera pro gres so? Há fis ca li za ção ri go ro sa do
Ban co Cen tral vi san do à pro te ção do pú bli co, como
acon te cia ou tro ra?

Não me pa re ce, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que es sas ques tões te nham res pos ta cla ra.
As nu me ro sas que i xas que ouço con fir mam mi nha
des con fi an ça. Lon ge es ta mos de uma cor re la ção en -
tre jus ti ça e pre ço; lon ge de uma ade qua ção en tre
cap ta ção, apli ca ção e trans pa rên cia; en tre con fi an ça
e re tor no em ser vi ços sa tis fa tó ri os. Estou cer to da ne -
ces si da de de pro fun do exa me des sa pro ble má ti ca,
até pela ne ces si da de que sin to de su a vi zar a se ve ra
de fi ni ção da eco no mia dada pelo sa u do so Se na dor
Se ve ro Go mes: “A eco no mia é a si nis tra gra má ti ca
dos in te res ses mais for tes”.

Mu i to obri ga do!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na oca sião
do trans cur so de mais um 15 de no vem bro, pa re ce
cla ro ter o povo bra si le i ro, mais do que em qual quer
ou tro mo men to da sua his tó ria, mo ti vos para co me -
mo rar o ani ver sá rio da Pro cla ma ção da Re pú bli ca.

Digo que te mos, hoje, ra zões mais só li das para
ce le brar a data por que, de cor ri dos já 113 anos da re -
vol ta mi li tar que pôs fim às qua se sete dé ca das de re -
gi me mo nár qui co, o País fi nal men te co me ça a dar
con cre tu de aos ide a is do mo vi men to re pu bli ca no; co -
me ça a dar vi gên cia efe ti va aos prin cí pi os ba si la res
de uma for ma de go ver no que, por de fi ni ção, vol ta-se
para a de fe sa da res pu bli ca, do in te res se co mum,
da co le ti vi da de.

Afi nal, quan do o Ma re chal De o do ro da Fon se ca, 
do dor so de seu ca va lo, de sem ba i nhou a es pa da e
bra dou “Viva a Re pú bli ca!”, aque les que du ran te dé -
ca das ha vi am pro pa gan de a do o novo re gi me e so -
nha do com sua ins ta u ra ção não es pe ra vam que a
mu dan ça vi es se a se re su mir à subs ti tu i ção do Impe -
ra dor por um Pre si den te da Re pú bli ca, com po de res
ain da bas tan te am pli a dos em re la ção ao an te ri or
Che fe de Esta do, com a di mi nu i ção do pa pel do Par la -
men to, com go ver nos ain da mais au to ri tá ri os que o
im pe ri al, mar ca dos pela re pres são e pela per se gui -
ção aos opo nen tes.

É cer to que uma das dis tin ções es sen ci a is en tre 
a for ma mo nár qui ca de go ver no e a re pu bli ca na é a
vi ta li ci e da de e a he re di ta ri e da de que ca rac te ri zam a
pri me i ra em con tra po si ção à tem po ra li da de no exer cí -
cio da Che fia de Esta do que se ve ri fi ca na se gun da.

Mas, por es sen ci al que seja essa ca rac te rís ti ca
da Re pú bli ca, não me re ce a de sig na ção de re pu bli ca -
no um re gi me que se li mi te à pe rió di ca subs ti tu i ção do 
Pri me i ro Man da tá rio do País.

Re pú bli ca é a for ma de go ver no na qual o povo
tem a ti tu la ri da de do po der po lí ti co, exer cen do-a por
meio do voto. Aque la na qual o povo es co lhe seus go -
ver nan tes por meio de ele i ções li vres, para que es tes, 
du ran te um pe río do de ter mi na do, pro mo vam o bem
co mum, de fen dam os in te res ses da co le ti vi da de. É o
re gi me da res pon sa bi li da de po pu lar na de fi ni ção dos
ru mos da Na ção. Em uma pa la vra, o re gi me da ci da -
da nia, dos di re i tos e dos de ve res do ci da dão.

Não foi, por cer to, um re gi me com es sas ca rac -
te rís ti cas que o povo bra si le i ro viu sur gir após os epi -
só di os de 15 de no vem bro de 1889. E, aliás, não é de
sur pre en der que as sim te nha sido, haja vis ta as cir -
cuns tân ci as em que foi con cre ti za da a der ru ba da da
mo nar quia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é irô ni co
que a for ma de go ver no de fi ni da como a da so be ra nia
po pu lar te nha sido ins ta u ra da, em nos so País, por meio
de um gol pe mi li tar. Mais ain da, um gol pe li de ra do pe los
mi li ta res de mais alta pa ten te, os Ma re cha is De o do ro da 
Fon se ca e Flo ri a no Pe i xo to, e que se quer re pu bli ca nos
eram – pelo me nos até as vés pe ras do gol pe.

A esse pro pó si to, é ilus tra ti vo o tre cho de uma
car ta es cri ta por De o do ro a um so bri nho já em 1888,
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ano ime di a ta men te an te ri or à Pro cla ma ção. Na cor -
res pon dên cia, tra zi da a pú bli co no li vro Os Mi li ta res e
a Re pú bli ca, do an tro pó lo go Cel so Cas tro, afir ma o
Ma re chal: “Re pú bli ca no Bra sil é co i sa im pos sí vel,
por que será ver da de i ra des gra ça. (...) Os bra si le i ros
es tão e es ta rão mu i to mal-edu ca dos para ‘re pu bli ca -
nos’. O úni co sus ten tá cu lo do nos so Bra sil é a mo nar -
quia; se mal com ela, pior sem ela.”

Na ver da de, a ini ci a ti va da re be lião de 15 de no -
vem bro foi de um gru po de jo vens ofi ci a is da Aca de -
mia Mi li tar, co nhe ci do na épo ca como “mo ci da de mi li -
tar”. Des se gru po fa zi am par te Eu cli des da Cu nha,
que mais tar de se tor na ria fa mo so como o au tor de
Os Ser tões; Cân di do Ron don, que fi ca ria co nhe ci do
pelo tra ba lho in di ge nis ta; Ser ze de lo Cor rêa, fu tu ro
Go ver na dor do Pa ra ná; e La u ro Mül ler, que se ria Go -
ver na dor de San ta Ca ta ri na.

Esse gru po con se guiu atra ir para a ra di ca li za -
ção po lí ti ca Ben ja min Cons tant – seu mes tre na Aca -
de mia Mi li tar, ge ral men te apon ta do como lí der da
cons pi ra ção – e se unir a De o do ro da Fon se ca e a um
pe que no gru po de ofi ci a is com ou tro per fil.

É evi den te que essa apro xi ma ção foi pos sí vel
por que al gu mas idéi as já eram co muns aos dois gru -
pos, como a va lo ri za ção da as cen são pes so al por
mé ri to, a cren ça em dou tri nas ci en ti fi cis tas, um res -
sen ti men to em não per ten cer à eli te so ci al da épo ca.
Não é ver da de i ro, con tu do, que De o do ro te nha sido
le va do ao con fron to com o go ver no mo nár qui co a que 
ser via em vir tu de de fir ma das con vic ções re pu bli ca -
nas. A pes qui sa his tó ri ca de i xa cla ro que o che fe mi li -
tar che gou a esse rom pi men to por ques tões de de fe -
sa da hon ra do Exér ci to e por es pe ci fi ci da des da po lí -
ti ca do Rio Gran de do Sul, que o in dis pu se ram com o
ga bi ne te do Vis con de de Ouro Pre to.

Os alu nos da Aca de mia Mi li tar, es tes sim, ha vi -
am fun da do um gru po re pu bli ca no se cre to dez anos
an tes. Vin dos, em sua gran de ma i o ria, do que, na
épo ca, se po de ria cha mar de “Nor te”, ou seja, todo o
ter ri tó rio ao nor te do Rio de Ja ne i ro, a re gião me nos
de sen vol vi da do Impé rio, eles con ta vam en tre 20 e 30 
anos de ida de e mu i tos não par ti ci pa vam, de for ma al -
gu ma, da eli te po lí ti ca, so ci al ou eco nô mi ca. Influ en ci -
a dos pelo po si ti vis mo, dou tri na abra ça da por seu
mes tre Ben ja min Cons tant, os jo vens es ta vam afi na -
dos com o ci en ti fi cis mo e va lo ri za vam a as cen são por
mé ri to. Pou co vol ta dos para a car re i ra mi li tar, acre di -
ta vam que a Re pú bli ca era o re gi me po lí ti co ci en tí fi co.

De sen ca de a da por uma par ce la re du zi da do
Exér ci to, a re be lião an ti mo nár qui ca con tou com par ti -
ci pa ção po pu lar nula. Cou be a um de di ca do pro pa -
gan dis ta da re pú bli ca, Aris ti des Lobo, re tra tar, em fra -
se que se tor na ria fa mo sa, o es tu por da po pu la ção do 
Rio di an te do de sen ro lar dos even tos: “O povo a tudo
as sis ti ria bes ti a li za do, sem com pre en der o que se

pas sa va, jul gan do ver tal vez uma pa ra da mi li tar”. Na
con di ção de re pu bli ca no au tên ti co, Aris ti des la men ta -
va, pro fun da men te de cep ci o na do, o fato de o povo –
que, pelo ideá rio re pu bli ca no, de ve ria ter sido pro ta -
go nis ta dos acon te ci men tos – não ter tido qual quer
par ti ci pa ção na Pro cla ma ção da Re pú bli ca.

O de sa pon ta men to de Aris ti des Lobo foi com -
par ti lha do pelo con jun to dos ver da de i ros re pu bli ca -
nos e fica bem evi den te nas fra ses de dois de seus
ma i o res íco nes. Ben ja min Cons tant, logo de po is de
ter sido des tra ta do pelo Ma re chal De o do ro, afir mou:
“Não era esta a Re pú bli ca que eu so nha va”. Sil va Jar -
dim, por seu tur no, pro fe ti zou: “Se a Re pú bli ca nas cer
das ar mas, mor re rá pe las ar mas”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as sim
des pro vi da de par ti ci pa ção po pu lar, a im plan ta ção do 
novo re gi me ca rac te ri zou-se, mais uma vez, como
“tran si ção pelo alto”, tra di ção tão cara à nos sa his tó ria 
po lí ti ca. Os mi li ta res pro gres sis tas – so ci al men te re -
pre sen tan tes dos ex tra tos mé di os da po pu la ção – fo -
ram ra pi da men te afas ta dos ou co op ta dos pela eli te
agrá ria. Nas cia a Re pú bli ca Ve lha, a “Re pú bli ca do
Café com Le i te”, ver da de i ro pac to das oli gar qui as
para a re par ti ção e ma nu ten ção do po der.

Embo ra nos sas ins ti tu i ções fos sem for mal men -
te de mo crá ti cas, as re la ções po lí ti cas exis ten tes ja -
ma is ul tra pas sa ram os li mi tes da atu a ção aris to crá ti -
ca. O di re i to de voto é ri go ro sa men te res tri to, dele es -
tan do afas ta do o enor me con tin gen te de mu lhe res e
anal fa be tos – com efe i to, ape nas dez por cen to da po -
pu la ção po di am vo tar. Esses pou cos que po di am vo -
tar não ti nham as se gu ra do o di re i to ao si gi lo do voto.
Não exis tin do Jus ti ça Ele i to ral, as apu ra ções so fri am
toda es pé cie de ma ni pu la ção, sen do os re sul ta dos
de fi ni dos “a bico de pena”. Os par ti dos po lí ti cos ti -
nham, via de re gra, ca rá ter me ra men te re gi o nal. Nes -
se qua dro, pode-se afir mar que o sis te ma po lí ti co bra -
si le i ro im plan ta do logo após a Pro cla ma ção da Re pú -
bli ca cons ti tu ía uma es pé cie de ne ga ção do ide al e
dos prin cí pi os re pu bli ca nos.

A tí tu lo me ra men te exem pli fi ca ti vo, po de mos
men ci o nar o Go ver no do se gun do Pre si den te da re -
cém-cri a da Re pú bli ca, o Ma re chal Flo ri a no Pe i xo to,
que foi mar ca do por de por ta ções de in te lec tu a is, po lí -
ti cos e mi li ta res. Até o po e ta Ola vo Bi lac – fu tu ro pa -
tro no do ser vi ço mi li tar – se ria man da do para os con -
fins da Ama zô nia, por dis cor dar da li nha-dura im plan -
ta da pelo Ma re chal. Ou ain da a pre si dên cia de Arthur
Ber nar des, en tre 1922 e 1926, exer ci da com mão de
fer ro, em per ma nen te es ta do de sí tio.

Tam pou co a Re vo lu ção de 1930, mar co do en -
cer ra men to da Re pú bli ca Ve lha, foi ca paz de pro mo -
ver uma rup tu ra his tó ri ca. Uma vez mais, a tra di ci o nal
aco mo da ção se fez pre sen te, em bo ra im por tan tes
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avan ços se te nham ve ri fi ca do, como a cri a ção da Jus -
ti ça Ele i to ral e a in tro du ção do voto fe mi ni no.

Nas seis dé ca das que se se gui ram à Re vo lu ção
de 1930, vi ve mos pe río dos al ter na dos de nor ma li da -
de de mo crá ti ca e de go ver nos di ta to ri a is, com fran ca
pre do mi nân cia des tes úl ti mos. Des sa for ma, o ide al
re pu bli ca no, a cons ciên cia de ci da da nia só mu i to len -
ta men te con se gui ram evo lu ir.

O mar co do des per tar da na ci o na li da de para
uma nova vi vên cia po lí ti co-so ci al é, sem dú vi da al gu -
ma, a Cons ti tu i ção de mo crá ti ca de 1988. É sig ni fi ca ti -
va, a esse pro pó si to, uma in ver são que se ob ser va na
Car ta de 88 em re la ção a to das que a pre ce de ram.
Enquan to to das as an te ri o res tra ta vam pri me i ra men -
te da or ga ni za ção do Esta do, a nova Cons ti tu i ção se
ocu pa, de iní cio, dos di re i tos e ga ran ti as fun da men ta -
is. Tra ta-se de uma al te ra ção apa ren te men te pe que -
na, afe tan do a or de na ção dos Tí tu los que com põem o 
tex to cons ti tu ci o nal. Po de ria até pas sar des per ce bi -
da. Mas, com cer te za, não foi uma al te ra ção for tu i ta.
Com ela, qui se ram os Cons ti tu in tes si na li zar cla ra -
men te para a ên fa se, para a pri o ri da de que de ram ao
ca rá ter de mo crá ti co-re pu bli ca no da nova Car ta, para
sua na tu re za de Cons ti tu i ção ci da dã.

A par tir do pro ces so cons ti tu in te de 1987-1988, o 
Bra sil pas sa a vi ver um es tá gio bem di fe ren ci a do em
sua ex pe riên cia his tó ri ca. Amplia-se de modo sig ni fi ca -
ti vo o con ce i to e a prá ti ca da ci da da nia en tre nós. O
ide al de de mo cra cia é hoje per se gui do ten do em vis ta
não ape nas seus as pec tos me ra men te for ma is, mas
tam bém as ques tões de fun do, aque las que atin gem a
es sên cia do re gi me. O for ta le ci men to dos me ca nis mos 
da de mo cra cia re pre sen ta ti va se dá si mul ta ne a men te
à va lo ri za ção dos ins tru men tos de de mo cra cia par ti ci -
pa ti va, fa zen do com que, ao lado de ins ti tu i ções tra di ci -
o na is, como os par ti dos po lí ti cos, a so ci e da de vá
abrin do no vos ca na is de par ti ci pa ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen so, de
fato, que o povo bra si le i ro tem hoje mais mo ti vos para
co me mo rar o 15 de no vem bro do que teve no pas sa -
do.

Se a Re pú bli ca bra si le i ra nas ceu, pa ra do xal -
men te, pres cin din do da von ta de po pu lar; se, ao lon go
de qua se um sé cu lo, os prin cí pi os re pu bli ca nos es ti -
ve ram, qua se sem pre, des fi gu ra dos pela de bi li da de e 
pela dis tor ção dos me ca nis mos de par ti ci pa ção po -
pu lar – ou, pura e sim ples men te, pelo ar bí trio, pelo
su fo ca men to das as pi ra ções po pu la res; hoje, a re a li -
da de é mu i to dis tin ta.

A Re pú bli ca fes te ja mais um ani ver sá rio em um
mo men to po si ti va men te es pe ci al. Vi ve mos um dos
mais lon gos pe río dos re pu bli ca nos de es ta bi li da de
po lí ti ca den tro do Esta do de di re i to. As ele i ções ge ra is 
re cen te men te re a li za das con ta ram com am pla e en -
tu siás ti ca par ti ci pa ção de to dos os seg men tos da so -

ci e da de. As exi gên ci as de res pe i to ao pa tri mô nio pú -
bli co, por par te da que les que as pi ram a car gos ele ti -
vos, são co lo ca das com mu i ta fir me za pelo ele i to ra do. 
A con du ta de res pon sa bi li da de na ges tão fis cal é ob -
je to de le gis la ção es pe cí fi ca re cen te men te edi ta da,
mu i to elo gi a da pe los for ma do res de opi nião e pelo
pú bli co em ge ral.

O con ce i to de ci da da nia cres ce em pres tí gio. A
prá ti ca da ci da da nia se for ta le ce e se dis se mi na. O
“ser ci da dão” ad qui re, en fim, uma den si da de que ja -
ma is teve en tre nós.

Por tudo isso, Srªs. e Srs. Se na do res, hoje se
jus ti fi ca bra dar: Viva a Re pú bli ca!

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) – Sr. 

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ago ra que o povo
bra si le i ro aca ba de com pa re cer às ur nas re no van do
par te da re pre sen ta ção fe de ral, se gu ra men te es ta re -
mos con tan do com con tri bu i ções que tra rão no vos
par la men ta res aos tra ba lhos de nos sa Sub co mis são
Per ma nen te do Ido so, vin cu la da à Co mis são de
Assun tos So ci a is do Se na do Fe de ral, em fa vor dos
ido sos bra si le i ros.

Cer ta men te te re mos a anuên cia dos de ma is
mem bros da Sub co mis são para, nos me ses res tan tes 
des ta le gis la tu ra, re a li zar mos re u niões para de ba ter -
mos os pro je tos de lei em tra mi ta ção na Casa, que
tra tam de as sun tos re la ci o na dos com ido sos. 

Se não al can ça mos to dos os ob je ti vos que tra -
ça mos em re la ção a al guns be ne fí ci os, a prin ci pal
ban de i ra de lu tas da Sub co mis são saiu vi to ri o sa, ou
seja, a cri a ção, ins ta la ção e o fun ci o na men to do Con -
se lho Na ci o nal dos Di re i tos do Ido so, no âm bi to da
Se cre ta ria de Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus -
ti ça, é fru to das inú me ras au diên ci as da Sub co mis são 
Per ma nen te do Ido so com os Mi nis tros da Jus ti ça.
Esse fato abran da um pou co as nos sas pre o cu pa -
ções, já que o Con se lho Na ci o nal com ple ta a es tru tu -
ra or ga ni za ci o nal da Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so.

To dos nós que tra ba lha mos para me lho rar as
con di ções de vida do seg men to ido so bra si le i ro es pe -
ra mos mu i to do con se lho na ci o nal, que já foi ins ta la do 
e re a li za as pri me i ras re u niões de tra ba lho.

Foi uma gran de vi tó ria, mas es ta mos cons ci en -
tes de que pre ci sa mos am pli ar ain da mais as nos sas
ações em fa vor da va lo ri za ção da cha ma da Ter ce i ra
Ida de, para que o Bra sil pos sa acom pa nhar os avan -
ços da ciên cia que vêm au men tan do con si de ra vel -
men te as pers pec ti vas de vida da po pu la ção bra si le i ra.

Hoje a mé dia de vida do ho mem é de 68 anos, e
a mu lher che ga aos 72 anos. 

Algu mas pro je ções in di cam que já na pró xi ma dé -
ca da a nos sa ex pec ta ti va de vida al can ça rá os  80 anos!
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Essa se ria uma óti ma no tí cia para to dos nós, se
as pers pec ti vas do au men to do tem po de vida fos sem 
acom pa nha das de ações con cre tas para que tam bém  
au men tem as opor tu ni da des de re in te gra ção so ci al
ofe re ci da a eles.

To dos os seg men tos da so ci e da de pre ci sam,
ur gen te men te, de pre o cu pa rem-se bem mais com as
ques tões que en vol vem o en ve lhe ci men to hu ma no.

A fal ta de mé di cos Ge ri a tras e de Ge ron tó lo gos
So ci a is é tão gri tan te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que che ga às ra i as do ri dí cu lo!

O Bra sil  abri ga hoje qua se 15 mi lhões de pes so -
as ido sas. Para cu i dar da sa ú de de les, te mos so men te
cer ca de 550 mé di cos Ge ri a tras. Cada um des ses pro -
fis si o na is terá de aten der cer ca de 30 mil ido sos! 

Mais gra ve ain da é a es cas sez de Ge ron tó lo gos
so ci a is, que são téc ni cos mul ti dis ci pli na res pre pa ra -
dos para cu i da rem das ati vi da des do ido so jun to à fa -
mí lia e à so ci e da de – te mos hoje pou co mais de 350!

Essa quan ti da de ir ri só ria de es pe ci a lis tas de ter -
mi na que cada téc ni co terá  de aten der mais de 50 mil
ido sos!  

Se não me lho rar mos o aten di men to es pe ci a li -
za do a ma i o ria  dos ido sos não con se gui rá ob ter uma
boa qua li da de de vida, o que vai im pe dir o exer cí cio
ple no da ci da da nia e, sem ci da da nia, eles con ti nu a -
rão a ser tra ta dos como “pro ble mas”, como “es tor vo
des car tá vel” e, de pen den do de sua si tu a ção pe ran te
a fa mí lia, cor re rão o sé rio ris co de se rem aban do na -
dos ou le va dos para ins ti tu i ções asi la res, tris tes lu ga -
res onde  aguar da rão a che ga da da mor te! 

A Lei nº 8.842, de 4 de ja ne i ro de 1994, é uma
das  mais mo der nas e com ple tas do mun do no que
diz res pe i to ao aten di men to das ne ces si da des e dos
an se i os dos ido sos. Esta lei, Sr. Pre si den te e Srªs. e
Srs. Se na do res, está em vi gor há 8 anos, mas até
ago ra não está sen do cum pri da in te gral men te. 

A Lei pre ce i tua, em seu  Arti go 10, item III, alí -
nea  “C”, que o Mi nis té rio da Edu ca ção deve “in clu ir a
Ge ron to lo gia So ci al e a Ge ri a tria como dis ci pli nas
cur ri cu la res nos cur sos su pe ri o res”.

Ape sar dis so, são ra ros os cur sos des sas es pe -
ci a li da des em fun ci o na men to.

Apro ve i to para le var aos res pon sá ve is pela edu -
ca ção su pe ri or no Bra sil, um for te ape lo para que cum -
pram o que de ter mi na a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so!

É pre ci so que os se nho res Re i to res de nos sas
uni ver si da des co lo quem, como pri o ri da de ur gen te, a
cri a ção dos  cur sos de Ge ri a tria e de Ge ron to lo gia So -
ci al nas ins ti tu i ções que di ri gem, es pe ci al men te ago ra
que sa be mos, pela ONU que, den tro de 20 anos, o
Bra sil abri ga rá a 5ª po pu la ção ido sa do mun do! 

A Sub co mis são Per ma nen te do Ido so do Se na do
Fe de ral, nos me ses que res tam des ta le gis la tu ra, fará as
re u niões pos sí ve is, sem pre bus can do no vas con quis tas
que ve nham be ne fi ci ar os ido sos  de nos so País. 

Um exem plo do que afir ma mos: te nho aqui em
mãos um im por tan te apa nha do de in for ma ções que
de no mi na mos de Car ti lha do Ido so.

Este li vri nho con tém 12 ma té ri as que con si de ra -
mos ser de uti li da de, tan to para os ido sos e seus fa mi -
li a res como tam bém para as pes so as in te res sa das
em aju dar na va lo ri za ção dos ido sos. 

Entre os as sun tos, des ta ca mos a su ges tão para 
a cri a ção de Gru pos Co mu ni tá ri os de Ter ce i ra Ida de,
que aju da rão a im plan tar e fa zer fun ci o nar pe que nos
mas im por tan tes nú cle os de ci da da nia para ido sos,
sem usar de as sis ten ci a lis mos ou pa ter na lis mos. 

Tam bém pu bli ca mos di cas de sa ú de e das do -
en ças mais co muns dos ido sos; di cas para evi tar aci -
den tes; aten ção à pes soa ido sa; di cas de ati vi da des
fí si cas, e as prin ci pa is leis que be ne fi ci am os mem -
bros da Ter ce i ra Ida de.

Pro cu ran do evi tar in ter fe rên cia em se to res
das ad mi nis tra ções es ta du a is e mu ni ci pa is, este
tra ba lho leva em con si de ra ção que as ações de 
Assis tên cia So ci al di re ta aos ca ren tes e aban do na -
dos é de res pon sa bi li da de das Se cre ta ri as cri a das
com essa fi na li da de.

As ações aqui su ge ri das são di re ci o na das aos
ido sos que ain da vi vem nas co mu ni da des, jun to de
seus fa mi li a res, prin ci pal men te por que este seg men -
to é a gran de ma i o ria, ou seja: 98% da po pu la ção ido -
sa bra si le i ra !

Aliás, o fato de ter mos ape nas cer ca de 2% da
po pu la ção ido sa ins ti tu ci o na li za da, vi ven do em asi -
los, co lo ca o Bra sil em po si ção pri vi le gi a da pe ran te a
ma i o ria das na ções. Em al guns pa í ses da Eu ro pa
che ga a 10% o ín di ce de ido sos em asi los.

Te mos re ce bi do um gran de o nú me ro de con sul -
tas so bre os di re i tos do ido so, vin das de di ver sas par -
tes do país. Por esse mo ti vo to ma mos a de ci são de 
pu bli car mos  a Car ti lha do Ido so. 

Po de ría mos ter in clu í do ou tros de ta lhes téc ni -
cos so bre ido sos, mas a nos sa in ten ção foi a de pro -
por ci o nar uma le i tu ra fá cil, para al can çar mos o ma i or
nú me ro pos sí vel de ido sos, fa mí li as, téc ni cos em en -
ve lhe ci men to hu ma no e ou tros  in te res sa dos.

Fi na li zo, Sr. Pre si den te, lem bran do que, des de
que as su mi mos a Pre si dên cia da Sub co mis são Per -
ma nen te do Ido so do Se na do Fe de ral, te mos usa do
esta tri bu na para cha mar a aten ção de toda a so ci e -
da de para a gra vi da de dos pro ble mas que o Bra sil

No vem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  15 21873

    985NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



terá de en fren tar se não fo rem ado ta das pro vi dên ci as
ur gen tes para re in clu ir os ido sos na so ci e da de.

Não sou pes si mis ta, mas este pro ble ma é tão
gra ve que, ou ado ta mos sé ri as pro vi dên ci as ago ra,
ou den tro de mu i to pou co tem po, po de re mos ter, além 
das cri an ças de rua, ido sos de rua! ...e, eles não me -
re cem isso.

Era o que ti nha para o mo men to. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Nada 
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, a re a li zar-se na pró xi ma ter ça fe i ra, dia 19, as 14
ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está en cer ra da a ses são.

                                                  (Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 5 mi nu tos.)

       (OS19844/02)
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SENADO FEDERAL

Ata da 130ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 19 de no vem 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, Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

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

 Ade mir Andra de   – 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   – Bel lo Par ga   – Ber -
nar do Ca bral   – Car los Be zer ra   – Car los Pa tro cí nio  
– Car los Wil son   – Ca sil do Mal da ner   – Chi co Sar to ri   
– Edi son Lo bão   – Edu ar do Si que i ra Cam pos   – Edu -
ar do Su plicy   – Emí lia Fer nan des   – Fer nan do Ri be i -
ro   – Fran ce li no Pe re i ra   – Fre i tas Neto   – Ge ral do
Althoff   – Ge ral do Cân di do   – Ge ral do Melo   – Gil ber -
to Mes tri nho   – Gil vam Bor ges   – He lo í sa He le na   –
Iris Re zen de   – Jef fer son Pe res   – João Alber to Sou -
za   – Jo nas Pi nhe i ro   – Jor ge Bor nha u sen   – José
Agri pi no   – José Alen car   – José Edu ar do Du tra   –
José Fo ga ça   – José Jor ge   – José Sar ney   – Ju vên -
cio da Fon se ca   – Lind berg Cury   – Lú dio Co e lho   –
Luiz Ota vio   – Luiz Pas to re   – Luiz Pon tes   – Ma gui to
Vi le la   – Ma ria do Car mo Alves   – Mar lu ce Pin to   –
Ma u ro Mi ran da   – Mo re i ra Men des   – Mo za ril do Ca -
val can ti   – Na bor Jú ni or   – Ney Su as su na   – Oli vir
Ga bar do   – Osmar Dias   – Pe dro Si mon   – Ra mez
Te bet   – Re nan Ca lhe i ros   – Ri car do San tos   – Ro -
ber to Re quião   – Ro ber to Sa tur ni no   – Ro me ro Jucá   
– Ro meu Tuma   – Ro nal do Cu nha Lima   – Se bas tião
Ro cha   – Sér gio Ma cha do   – Tas so Ro sa do   – Te oto -
nio Vi le la Fi lho   – Tião Vi a na   – Val mir Ama ral   – Wal -
deck Orne las   – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70 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.

Nos ter mos do Re que ri men to nº 513, de 2002,
de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros Srs.
Se na do res, o tem po dos ora do res da Hora do Expe di -
en te será de di ca do a ho me na ge ar a me mó ria do Dr.

Pru den te de Mo ra es, pri me i ro Pre si den te Ci vil da Re -
pú bli ca, em face do trans cur so do cen te ná rio de seu
fa le ci men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, co me -
mo ra mos, nes te ano de 2002, o cen te ná rio de fa le ci -
men to de Pru den te José de Mo ra es e Bar ros, o pri -
me i ro Pre si den te da Re pú bli ca ci vil, que go ver nou o
Bra sil de 15 de no vem bro de 1894 a 15 de no vem bro
de 1898. 

Pru den te de Mo ra es nas ceu em Itu, São Pa u lo,
em 4 de ou tu bro de 1841, mas de sen vol veu a ma i or
par te de suas ati vi da des pro fis si o na is e po lí ti cas na
ci da de de Pi ra ci ca ba, onde fa le ceu em 3 de de zem -
bro de 1902.

Sr. Pre si den te, exa ta men te pelo ex tra or di ná rio
sig ni fi ca do que tem para Pi ra ci ca ba a vida, a obra e o
exem plo de Pru den te de Mo ra es é que se en con tra
nes te Ple ná rio do Se na do Fe de ral o Exmº Sr. Pre fe i to
de Pi ra ci ca ba, José Ma cha do, acom pa nha do de sua
Che fe de Ga bi ne te, Srª Ester Sil ves tre da Ro cha, ve -
re a do ra em Pi ra ci ca ba. O Sr. José Ma cha do, ex-De -
pu ta do Fe de ral, é um dos prin ci pa is mem bros da his -
tó ria do Par ti do dos Tra ba lha do res, com o qual mu i to
con tri bu iu, in clu si ve na cam pa nha do Pre si den te ele i -
to, Luiz Iná cio Lula da Sil va. S. Exª foi o res pon sá vel
pela co or de na ção da cam pa nha do can di da to ao Go -
ver no de São Pa u lo, José Ge no í no, cam pa nha que
sur pre en deu a to dos os pa u lis tas. 

Está tam bém pre sen te, re pre sen tan do os fa mi li -
a res de Pru den te de Mo ra es, a pro fes so ra Ma ria da
Gló ria Sil ve i ra Melo, bis ne ta do Pre si den te Pru den te
de Mo ra es, e di ver sos re pre sen tan tes de Pi ra ci ca ba.
Estão aqui pro fes so ras e es tu dan tes, in clu si ve mem -
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bros da co mis são for ma da com vis tas à co me mo ra ção 
do cen te ná rio, como a pro fes so ra Marly The re zi nha
Ger ma no Pe re cin, Mo a cir Na za re no Mon te i ro, José
Cha bre gas e ou tros que vi e ram e ocu pam tan to o ple -
ná rio, como a tri bu na de hon ra do Se na do Fe de ral.

Advo ga do, for ma do na tra di ci o nal Fa cul da de de
Di re i to do Lar go São Fran cis co, Pru den te de Mo ra es
fa zia par te do mais ati vo e co e so gru po de re pu bli ca -
nos: o nú cleo pa u lis ta, de onde se es pa lhou a “maré
re pu bli ca na”. 

Essas lu tas vi sa vam à re for ma po lí ti ca, à im plan -
ta ção do fe de ra lis mo, à abo li ção do tra ba lho es cra vo, à
re vo ga ção dos pri vi lé gi os da so ci e da de aris to crá ti ca im -
pe ri al, com suas re la ções de se nho res e es cra vos, em
que des pon ta va a casa-gran de e a sen za la, os so bra -
dos e os mo cam bos e o la ti fún dio im pro du ti vo.

Como afir ma va o Ma ni fes to Re pu bli ca no de
1870, ha via “pri vi lé gi os em to das as re la ções com a so -
ci e da de – tal é, em sín te se, a fór mu la so ci al e po lí ti ca do 
nos so País –, pri vi lé gio de re li gião, pri vi lé gio de raça,
pri vi lé gio de sa be do ria, pri vi lé gio de po si ção, isto é, to -
das as dis tin ções ar bi trá ri as e odi o sas que cri am no
seio da so ci e da de ci vil e po lí ti ca a mons tru o sa su pe ri o -
ri da de de um so bre to dos ou de al guns so bre mu i tos”.

Po de mos di zer que a Re pú bli ca, a res pu bli ca,
a co i sa pú bli ca, ci vil e de mo crá ti ca, o go ver no do
povo, com o povo e pelo povo, abo lin do a ti ra nia, a
aris to cra cia e a oli gar quia, co me ça, ver da de i ra men te, 
no Bra sil, com a ele i ção di re ta de Pru den te de Mo ra -
es, que ob te ve 276.583 vo tos.

Pre ci sa mos lem brar que, na que la opor tu ni da -
de, o di re i to de voto ain da es ta va lon ge de atin gir o
que hoje é o su frá gio uni ver sal, que in clui, por exem -
plo, os de 16 anos e os não-al fa be ti za dos. As mu lhe -
res, os que não de ti nham a pro pri e da de, como os
men di gos, os mem bros do cle ro, os sol da dos, na que -
la épo ca, não po di am vo tar.

A Cons ti tu i ção de 88 es ten deu mu i to o di re i to de
voto. Com cer te za, Pru den te de Mo ra es es ta ria con ten -
te em ver que cen to e pou cos mi lhões de bra si le i ros, em 
ou tu bro úl ti mo, com pa re ce ram às ur nas, no ple i to em
que Luiz Iná cio Lula da Sil va dis pu tou com José Ser ra,
Anthony Ga ro ti nho, Ciro Go mes, José de Alme i da e o
re pre sen tan te do PCO – to dos hon ra ram a dis pu ta. 

O his to ri a dor Hé lio Sil va as sim se re fe re a Pru -
den te de Mo ra es: “Re pu bli ca no da pro pa gan da, de -
pu ta do cons ti tu in te, pre si den te da pri me i ra Assem -
bléia Cons ti tu in te re pu bli ca na, teve o seu nome le van -
ta do como uma ban de i ra, para se con tra por à can di -
da tu ra do Ma re chal De o do ro da Fon se ca. Ven ci do no
ple i to que se tra vou em um re cin to in fes ta do por agen -

tes de po lí cia, à pa i sa na, ar ma dos, e cer ca do por fora
de tro pa do Exér ci to, Pru den te de Mo ra es vol ta a atu -
ar de sas som bra da men te no pro tes to ao fe cha men to
des se mes mo Con gres so por De o do ro, vol ta a lu tar
con tra Flo ri a no e a di ta du ra mi li tar”.

Ho mem ín te gro, de ca rá ter fir me, sem des vi os,
Pru den te de Mo ra es en fren tou a opo si ção dos mi li ta -
res que de se ja vam a con ti nu i da de do Go ver no Flo ri a -
no Pe i xo to.

“Não era ta re fa agra dá vel nem fá cil go ver nar
após dois pe río dos de di ta du ra mi li tar. A ofi ci a li da de
que cer ca va os do nos do po der não ace i ta va a mu -
dan ça. O po der mi li tar con ti nu a va vi gi lan te, ven do ini -
mi gos do re gi me em qual quer ma ni fes ta ção con trá ria. 
A guer ra ci vil ta lha va as co xi lhas do Sul e es ca la vra va
as ser ras do Nor des te. O des con ten ta men to na
Arma da, com sua ofi ci a li da de ori un da, em gran de
par te, das fa mí li as mo nar quis tas, não se aqui e ta ra
com a mor te de Sal da nha da Gama. Ca nu dos se ria o
pri me i ro ge no cí dio da his tó ria po lí ti ca bra si le i ra. Mas
tudo e to dos cul pa vam Pru den te pelo que fa zia e de i -
xa va de fa zer. O vice-pre si den te da Re pú bli ca, Ma nu -
el Vi to ri no es ta va en vol vi do em uma cons pi ra ção para 
a de po si ção do pri me i ro pre si den te ci vil”.

Pru den te de Mo ra es, do en te, teve de se afas tar
do car go para tra ta men to de sa ú de, sen do subs ti tu í do 
pelo Vice-Pre si den te, Ma nu el Vi to ri no Pe re i ra, que re -
sol veu as su mir uma ati tu de de ti tu lar do car go, com
seus mi nis tros, pro gra ma pró prio e in de pen den te,
nada pa re ci do com um subs ti tu to even tu al. Avi sa do
por ami gos do rumo dos acon te ci men tos e dos ob je ti -
vos gol pis tas do Vice-Pre si den te, re sol ve, sem alar de
e mes mo com sa cri fí cio da sa ú de, re as su mir a Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, após qua se qua tro me ses de
afas ta men to, re a fir man do o prin cí pio da au to ri da de
ci vil e a ma jes ta de da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Pru den te de Mo ra es, con si de ra do o mais puro
dos re pu bli ca nos, era um ho mem pru den te não ape -
nas no nome, mas nas ati tu des, no ca rá ter fir me, aus -
te ro, se re no, im par ci al, com uma per so na li da de sin -
gu lar, sem con tra di ções e sem des vi os.

Era um ho mem so li tá rio, po rém so li dá rio com os 
seus com pa nhe i ros, pe los qua is era res pe i ta do, exer -
cen do uma ver da de i ra li de ran ça afir ma ti va, de ter mi -
na da e sem pre ci pi ta ção.

Seus ob je ti vos e sua mis são eram cla ros e de -
ter mi na dos: cri ar a Re pú bli ca, com o povo ele gen do
de mo cra ti ca men te o Pre si den te da Re pú bli ca, pelo
voto di re to.

Pru den te de Mo ra es po de ria ter sido ele i to Pre -
si den te da Re pú bli ca já na Assem bléia Cons ti tu in te,
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não fos se a pres são mi li tar que se for mou con tra sua
can di da tu ra, pois ob te ve 97 vo tos con tra 129 do Ma -
re chal De o do ro, no dia 25 de fe ve re i ro de 1891.

Mas há cer tas co i sas, na his tó ria, que aca bam
bem, por que ”Pru den te de Mo ra es saiu ven ci do, mas
não der ro ta do no ple i to pre si den ci al. Ele fora a ex -
pres são da re sis tên cia ci vil ao novo gol pe mi li tar, que
era a im po si ção de De o do ro”.

Em 15 de ju lho de 1891, ins ta la-se a 1ª Ses são
Ordi ná ria do Con gres so da Re pú bli ca, e Pru den te de
Mo ra es é ele i to Vice-Pre si den te do Se na do. (A Pre si -
dên cia do Se na do ca bia ao Vice-Pre si den te da Re pú -
bli ca, Ma re chal Flo ri a no Pe i xo to).

“A can di da tu ra de Pru den te sur giu da es co lha
na tu ral das for ças po lí ti cas, im pres si o na das com a fir -
me za de suas ati tu des e a dig ni da de com que se de -
sem pe nha va em to dos os man da tos. Tal vez não hou -
ves se, no mo men to, nin guém cujo nome pu des se ser
apre sen ta do para en fren tar o enig ma que a cus to se
vis lum bra va nos cor re do res som bri os do Pa lá cio do
Go ver no”.

De for ma na tu ral, a can di da tu ra de Pru den te de
Mo ra es sur giu en tre as for ças po lí ti cas, im pres si o na -
das com a fir me za de suas ati tu des e a dig ni da de com 
que se de sem pe nha va de to dos os man da tos.

A che ga da ao Rio de Ja ne i ro, no dia 2 de no -
vem bro de 1894, para to mar pos se na Pre si dên cia da
Re pú bli ca no dia 15 de no vem bro, foi um acon te ci -
men to re al men te atí pi co: não hou ve ne nhum des ta -
que no no ti ciá rio da im pren sa, ne nhum re pre sen tan te 
de au to ri da des, nem po lí ti cos, nem mes mo o povo.

O que po de ria ser cha ma do, tal vez ina de qua da -
men te, de pro ces so de tran si ção, cer ta men te não foi
su a ve: Pru den te de Mo ra es te le gra fou a Flo ri a no Pe i -
xo to, so li ci tan do uma au diên cia para, como Pre si den te 
ele i to, tra tar de as sun tos da ad mi nis tra ção pú bli ca. Di -
fe ren te men te do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que tem re a li za do a tran si ção de for ma mu i to de -
mo crá ti ca e ci vi li za da, já ten do re ce bi do, por inú me ras
ve zes, o Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Mu i tos dias de po is, Flo ri a no res pon deu que
opor tu na men te mar ca ria a au diên cia.

Che gou a data da pos se, sem que a opor tu ni da -
de ocor res se, não se re a li zan do o en con tro en tre Flo -
ri a no Pe i xo to e Pru den te de Mo ra es.

O am bi en te mais do que frio, por que hos til, que
Pru den te en con trou não era oca si o nal. Flo ri a no
aban do na ra o Ita ma raty des de a vés pe ra, au sen tan -
do-se das so le ni da des da pos se e trans mis são de po -
de res ao seu su ces sor. Os cor res pon den tes es tran -
ge i ros che ga ram a no ti ci ar que as tro pas ha vi am sa í -

do dos quar téis com pe ten te men te mu ni ci a das e de
ar mas em ba la das, o que não se ria na tu ral para uma
so le ni da de fes ti va.

Fe liz men te, ago ra, as co i sas se da rão de ma ne i -
ra di fe ren te.

“No dia 15 de no vem bro, Pru den te, tra ja do de
acor do com o pro to co lo, aguar dou, no ho tel, que o vi -
es sem bus car. Só apa re ceu André Ca val can ti, con vi -
da do para che fe de po lí cia do seu go ver no. Espe ra ram. 
Qu an do se con ven ceu de que não vi nha nin guém, pe -
diu ao ami go que se des se ao in cô mo do de ir ao Lar go
do Ma cha do bus car con du ção. Veio o fi a cre que ele
con se guiu, um ca lham be que em pés si mo es ta do, o
co che i ro mal-ajam bra do, e duas pi le cas mal tra ta das.
Foi nes se ve í cu lo sem pom pa que o novo pre si den te
se trans por tou para o ve lho Pa lá cio do Con de de Arcos 
onde pres tou o com pro mis so le gal. Aca ba da a ce ri mô -
nia, o re pre sen tan te da Ingla ter ra, sa ben do que o Pre -
si den te da Re pú bli ca es ta va sem con du ção, ofe re ceu
a sua es plên di da car ru a gem. Nela Pru den te se trans -
por tou para a sede do go ver no”.

Nes sa mes ma data de 15 de no vem bro de 1894, 
o Pre si den te Pru den te de Mo ra es di vul ga o ma ni fes to 
em que anun cia os prin cí pi os de seu go ver no: “O lus -
tro de exis tên cia, que hoje com ple ta a Re pú bli ca Bra -
si le i ra, tem sido de lu tas qua se per ma nen tes. A vi tó ria 
da Re pú bli ca foi de ci si va para pro var a es ta bi li da de
das no vas ins ti tu i ções. A Re pú bli ca está fir ma da na
cons ciên cia na ci o nal – lan çou ra í zes tão pro fun das
que ja ma is será daí ar ran ca da”.

O pe río do de go ver no de Pru den te de Mo ra es
re pre sen tou a pas sa gem do po der mi li tar para o po -
der ci vil, da clas se mi li tar para a clas se po lí ti ca, que
se es ta va or ga ni zan do.

Res ta be le cer a paz, afir ma va Pru den te de Mo -
ra es: “O me lhor ser vi ço que, na atu a li da de, pos so
pres tar à Re pú bli ca”.

Mas a sa ú de de Pru den te res sen tia-se com o
agra va men to da cri se po lí ti ca. No iní cio de 1896, seu
es ta do de sa ú de agra vou-se. Em ou tu bro, sub me -
teu-se a uma in ter ven ção ci rúr gi ca para ex tra ir cál cu -
los da be xi ga. A con va les cen ça te ria de ser de mo ra -
da. Em 11 de no vem bro de 1896 pas sa o Go ver no ao
Vice-Pre si den te Ma no el Vi to ri no, ad ver sá rio po lí ti co
de Pru den te de Mo ra es e apon ta do como che fe da
cons pi ra ção dos que se opu nham à sua po lí ti ca.

Em 4 de mar ço de 1897, Pru den te de Mo ra es
de sem bar ca do trem vin do de Te re só po lis. Vêm, com
ele, ape nas pes so as da fa mí lia. Re pe te-se a cena da
pri me i ra pos se, sem re cep ção ofi ci al ao Pre si den te
da Re pú bli ca.
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Além de to das as di fi cul da des com a clas se mi li -
tar, com a guer ri lha no Rio Gran de do Sul e o pro ble -
ma de Ca nu dos, Pru den te ain da teve de en fren tar o
Vice-Pre si den te, Ma no el Vi to ri no (con si de ra do o che -
fe da cons pi ra ção que ten tou as sas si nar o Pre si den -
te), que pre ten dia ocu par a pre si dên cia de fi ni ti va men -
te, em de cor rên cia da do en ça de Pru den te.

Adver sá ri os pro cu ra vam res pon sa bi li zar o Go -
ver no de Pru den te de Mo ra es pela in ca pa ci da de de
re pri mir os ja gun ços de Ca nu dos, ex plo ran do as idéi -
as mo nar quis tas de Antô nio Con se lhe i ro.

O jor nal O Esta do de S. Pa u lo afir ma va: “Tra -
ta-se da res ta u ra ção; cons pi ra-se; for ma-se o Exér ci -
to im pe ri a lis ta. O mal é gran de; que o re mé dio cor ra
pa re lhas com o mal. A Mo nar quia arma-se? Que o
Pre si den te cha me às ar mas os re pu bli ca nos”.

A Ga ze ta de No tí ci as pu bli ca va: “Não há quem, 
a esta hora, não com pre en da que o mo nar quis mo re -
vo lu ci o ná rio quer des tru ir com a Re pú bli ca a Uni da de
do Bra sil”.

“Ca nu dos con ver te ra-se em uma ne u ro se na ci -
o nal. Exi gi am-se pro vi dên ci as, re cla ma vam-se me di -
das, gri ta va-se por um de sa gra vo para os três su ces -
si vos de sas tres. A ver da de vi nha de for ma da. Os
guer ri lhe i ros de Antô nio Con se lhe i ro eram fa ná ti cos,
en de mo ni a dos, a que mis te ri o sas fon tes pro vi am de
re cur sos bé li cos ines go tá ve is, por que pron ta men te
re a bas te ci dos. Che fes mi li ta res de pres tí gio não se
ar re ce a vam de afir mar que ha via ins tru to res es tran -
ge i ros di ri gin do as ma no bras dos guer ri lhe i ros. Afir -
ma va-se, com se gu ran ça, que ho mens de re cur sos fi -
nan ci a vam a re be lião e a pro vi am de ar mas mo der -
nas, de pro ce dên cia es tran ge i ra, as hos tes pron ta -
men te ades tra das por aque les ins tru to res. A hon ra do 
Exér ci to es ta va em jogo. Ven ce ra no Pa ra guai, por
que não ven cia em Ca nu dos? A Re pú bli ca es ta va em
pe ri go. Cor ra mos a sal vá-la”.

Eu cli des da Cu nha, au tor de Os Ser tões – obra
que com ple ta 100 anos em 2 de de zem bro do cor ren -
te – foi um dos in cen ti va do res da guer ra fra tri ci da de
Ca nu dos. Entre tan to, ao fi nal de sua vida, “ter mi na
por con de nar a guer ra, no fe cho do li vro, di zen do que
os ca nu den ses de ve ri am ter sido tra ta dos a car ti lha e
não a bala...”

Ain da em “Os Ser tões”, há uma pas sa gem em
que Eu cli des da Cu nha re gis tra: “O pre si den te por
sua vez que brou a se re ni da de ha bi tu al: Sa be mos
que, por de trás dos fa ná ti cos de Ca nu dos, tra ba lha a
po lí ti ca. Mas nós es ta mos pre pa ra dos, ten do to dos os 
me i os para ven cer seja como for con tra quem for”.
Essa pas sa gem pa re ce de mons trar que Pru den te de

Mo ra es de se ja va um des fe cho mais hu ma no para a
cam pa nha de Ca nu dos.

O Vice-Pre si den te Ma no el Vi to ri no pre pa ra -
va-se para uma lon ga es ta da na Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, mu dan do até mes mo a sede do Go ver no, sa -
in do do an ti go Pa lá cio Ita ma raty para o Pa lá cio do
Con de de Nova Fri bur go, que pas sa ria a ser cha ma do 
de Pa lá cio do Ca te te.

Nos qua se qua tro me ses de afas ta men to de
Pru den te de Mo ra es, as cri ses agra va ram-se: a ter ce -
i ra ex pe di ção a Ca nu dos foi der ro ta da e mas sa cra da,
com a mor te de im por tan tes co man dan tes e ofi ci a is
do Exér ci to.

O Pre si den te Pru den te de Mo ra es so freu um
aten ta do: um sol da do, por tan do uma pis to la, sal tou
rá pi do apon tan do para o pe i to do Pre si den te, que
con se guiu des vi ar com a car to la o cano da arma. O
Co ro nel Men des de Mo ra es de sem ba i nhou sua es pa -
da gol pe an do o sol da do, en quan to o Mi nis tro da Gu -
er ra, Ma re chal Ma cha do Bit ten court, ten ta va do mi -
ná-lo, po rém foi es fa que a do e mor to pelo sol da do.

Aliás, so bre esse epi só dio há, pelo me nos, duas
ver sões, e os li vros de his tó ria con tam ou tra ver são,
que aqui re gis tro, por que, em diá lo go com a Profª.
Marly Te re zi nha Ger ma no Pe re cin, foi-me es cla re ci do
que as duas ver sões cons tam como ten do ocor ri do.
Quem sabe a Profª. Ma ria da Gló ria Sil ve i ra Melo pos -
sa es cla re cer qual das duas de fato é a ver da de i ra.

Vou ler a se gun da ver são que os li vros de his tó -
ria que pes qui sei re gis tram.

“Aca ba vam de de sem bar car na pon te do tra pi -
che do Arse nal de Gu er ra o Sr. Pre si den te da Re pú -
bli ca, la de a do pelo Sr. Ma re chal Mi nis tro da Gu er ra e
Co ro nel Luiz Men des de Mo ra es, Che fe da Casa Mi li -
tar. Gran de nú me ro de ofi ci a is de to das as pa ten tes o
acom pa nha vam. O povo abria alas à pas sa gem do
ve ne ra do Che fe da Na ção. Os vi vas es tur gi ram nos
ares e as ban das de mú si cas fi ze ram ou vir o Hino Na -
ci o nal. As úl ti mas no tas des te aca ba vam de soar,
quan do um cla mor se ele vou do gru po de que fa zia
par te o Sr. Dr. Pru den te de Mo ra es. O sol da do Mar ce -
li no B. de Mi ran da, 3ª Com pa nhia do 10º Ba ta lhão de
Infan ta ria, ar ma do de uma pe que na faca, in ves ti ra
con tra o Sr. Pre si den te da Re pú bli ca. Nes te mo men -
to, o Sr. Ma re chal Mi nis tro da Gu er ra, em um ras go de 
su bli me he ro i ci da de, co lo cou-se en tre o sol da do e a
co bi ça da ví ti ma dos fu ro res ja co bi nos, pro te gen do-se 
com o seu cor po e com a sua es pa da. A arma ho mi ci -
da pe ne trou fun do no co ra ção do bra vo e leal Mi nis tro. 
O Co ro nel Men des de Mo ra es, pro cu ran do tam bém
de fen der o Pre si den te da Re pú bli ca, re ce beu gra ve
fe ri men to no ba i xo ven tre es quer do. As es pa das dos
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ofi ci a is sa í ram das ba i nhas e ame a ça ram de mor te o
mi se rá vel as sas si no, que de veu a sua vida ao Sr. Pre -
si den te da Re pú bli ca, que de cla rou que o as sas si no
per ten cia à Jus ti ça. Era uma hora e cin co mi nu tos da
tar de. Toda essa cena, rá pi da, mais rá pi da do que o
tem po que gas ta mos em des cre vê-la, pas sou-se sob
uma amen do e i ra que de fron ta com o por tão da Mi -
ner va. Três mi nu tos de po is era ca dá ver o Sr. Ma re -
chal Car los Ma cha do Bit ten court, que foi con du zi do
nos bra ços de di ver sos ofi ci a is e pa i sa nos para a sala
das en tra das da Inten dên cia da Gu er ra, de onde mais 
tar de foi trans por ta do para a ca pe la do Arse nal. O seu 
ca dá ver está co ber to com a ban de i ra na ci o nal, e di -
ver sos ami gos e pa ren tes ve lam à sua ca be ce i ra. O
Sr. Co ro nel Men des de Mo ra es foi con du zi do para a
sua casa em pa di o la, car re ga do por 4 ofi ci a is e acom -
pa nha do por uma for ça do 10º Ba ta lhão. O as sas si no,
bas tan te ma chu ca do, em con se qüên cia da re sis tên -
cia opos ta no ato de pri são, foi re co lhi do ao xa drez do
Arse nal, onde está in co mu ni cá vel.

Ci da de do Rio, 5 de no vem bro de 1897.”
Nes se aten ta do, es ta vam en vol vi das, como

man dan tes do cri me, pes so as im por tan tes, in clu si ve
o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca.

Pru den te de Mo ra es en fren tou tam bém uma di -
fí cil si tu a ção di plo má ti ca, pois um cru za dor in glês
ocu pa ra a Ilha de Trin da de em ju lho de 1895, sob a
ale ga ção de que ali se ria co lo ca do um cabo sub ma ri -
no ar gen ti no.

Em 15 de no vem bro de 1898, Pru den te de Mo ra -
es en cer ra seu man da to, des cen do as es ca das do Pa lá -
cio do Ca te te apla u di do pelo povo, que re co nhe ceu o
gran de bra si le i ro, o ho mem ín te gro, leal, de gran de co -
ra gem cí vi ca, ca paz de sa cri fi car a vida em prol dos ide -
a is de mo crá ti cos e re pu bli ca nos e do fu tu ro da Pá tria.

O Bra sil mu i to deve a Pru den te de Mo ra es. Seu
exem plo de vida não pode ser es que ci do, prin ci pal -
men te nes te mo men to em que as no vas ge ra ções
tan to pre ci sam de mo de los de dig ni da de e pa tri o tis -
mo para trans for mar mos o Bra sil não num re mo to
país do fu tu ro, mas na na ção de to dos os bra si le i ros,
em que a igual da de, a so li da ri e da de e a fra ter ni da de
se jam os ali cer ces de um novo país.

Den tro de al guns dias, es ta re mos co me mo ran -
do o cen te ná rio da obra mo nu men tal de Eu cli des da
Cu nha. De ve mos apro ve i tar a oca sião para tam bém
re fle tir so bre os di fí ce is mo men tos do man da to do
Pre si den te Pru den te de Mo ra es. Pre ci sa mos ti rar li -
ções dos mo men tos de tra gé dia im pos tos a um povo
tão hu mil de que lu ta va pela for ma ção de uma co mu ni -
da de mais so li dá ria em Ca nu dos, sob a di re ção de
Antô nio Con se lhe i ro – uma pes soa que leu “Uto pia”,

de Tho mas Mo rus, e que es ta va im bu í da de al tos pro -
pó si tos, mas que foi vis ta, na que la oca sião, como um
re bel de que que ria res ta u rar a mo nar quia. Se fos sem
ou tras as cir cuns tân ci as, tal vez não ti ves sem as For -
ças Arma das bra si le i ras com pre en di do os acon te ci -
men tos da for ma como os com pre en deu. Quem sabe
ti ves sem en con tra do ou tra fór mu la – como de po is
veio a fa lar o pró prio Eu cli des da Cu nha – que não
fos se di zi mar aque la po pu la ção.

Gos ta ria, a pro pó si to, de con vi dar to dos os pre -
sen tes para as sis tir à es tréia de Os Ser tões, no Te a tro 
Ofi ci na, sob a di re ção de José Cel so Mar ti nez Cor rêa, 
no pró xi mo dia 2 de de zem bro, às 18 ho ras. A bri lhan -
te des cri ção dos acon te ci men tos que nos de i xou
como le ga do Eu cli des da Cu nha nos dará opor tu ni da -
de para re fle tir mos so bre aque les epi só di os. Te re mos 
opor tu ni da de tam bém de re fle tir so bre a ex tra or di ná -
ria con tri bu i ção de um ho mem que tudo fez para que
o Bra sil pu des se se trans for mar numa so ci e da de de -
mo crá ti ca, jus ta e ci vi li za da.

Ten do em men te os ide a is pe los qua is lu tou em
sua vida, te nho cer te za de que o Pre si den te Pru den te 
de Mo ra es es ta ria mu i to con ten te di an te dos acon te -
ci men tos de ou tu bro de 2002 e da trans mis são da fa i -
xa pre si den ci al pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va – só
não sa be mos ain da se a pos se será no dia 1º ou no
dia 6 de ja ne i ro. Te nho cer te za de que o Pre si den te
Pru den te de Mo ra es fi ca ria mu i to fe liz de po der pre -
sen ci ar este mo men to. Cre io que esse tam bém é o
pen sa men to de sua bis ne ta, que hoje nos hon ra com
sua pre sen ça, a Profª. Ma ria da Gló ria Sil ve i ra Mel lo. 

Profª. Gló ria, a se nho ra está con vi da da para re -
pre sen tar o seu bi sa vô quan do da pas sa gem da fa i xa
pre si den ci al pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Em nome des ta Casa, a Pre si dên cia se as so cia às
ho me na gens pres ta das pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy e sus pen de a ses são por cin co mi nu tos para que 
a Srª Ma ria da Gló ria Sil ve i ra Mel lo, bis ne ta do ho me -
na ge a do, re ce ba os cum pri men tos dos pre sen tes.

(Sus pen sa às 15 ho ras e 4 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 7 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está re a -
ber ta a ses são.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 1.122

Bra sí lia, 21 de ou tu bro de 2002

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de di ri -
gir-me a Vos sa Exce lên cia para en ca mi nhar có pia
do Dos siê nº 877/5ª CCR, ela bo ra do pela 5ª Câ ma -
ra de Co or de na ção e Re vi são do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral, que tra ta do pro ce di men to ado ta do pela
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja -
ne i ro em re la ção ao Re la tó rio Fi nal da Co mis são
Tem po rá ria do Se na do Fe de ral, re la ti vas a Obras
Ina ca ba das, e so li ci tar có pia da do cu men ta ção pro -
du zi da pela men ci o na da co mis são re fe ren te ao Mu -
ni cí pio de Pe tró po lis – RJ, vi san do dar pros se gui -
men to ao pro ce di men to ad mi nis tra ti vo em cur so na -
que la Pro cu ra do ria da Re pú bli ca.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re a fir mar 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.

OF. SF Nº 1.196/2002

Bra sí lia, 18 de no vem bro de 2002

Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,

Re por to-me ao Ofí cio PGR/GAB nº 1.122, de
21 de ou tu bro úl ti mo, des sa Pro cu ra do ria-Ge ral, que 
pas so a res pon der.

Tão logo de pos se da so li ci ta ção de V. Exª, a
Se cre ta ria-Ge ral da Mesa des ta Casa de ter mi nou à
Sub se cre ta ria de Arqui vo que pro mo ves se pes qui sa 
ao acer vo da Co mis são Tem po rá ria das Obras Ina -
ca ba das, cri a da me di an te o Re que ri men to nº 651,
de 1995. Obte ve, em res pos ta (con for me có pia de
ofí cio ane xa), a in for ma ção de que não ha vi am sido
en con tra dos do cu men tos re la ti vos a obras da ci da -
de de Pe tró po lis, mas tão-so men te uma re fe rên cia a 
elas no Re la tó rio Fi nal da Co mis são, a mes ma men -
ci o na da por V. Exª em seu ex pe di en te.

Pros se guin do seus es for ços no sen ti do de aten -
der ao pe di do de V. Exª, o Se cre tá rio-Ge ral da Mesa
ana li sou o Re la tó rio Fi nal da re fe ri da Co mis são, pu -

bli ca do no Su ple men to ao Diá rio do Se na do Fe de ral
nº 035, de 23 de no vem bro de 1995, e cons ta tou o se -
guin te:

1) Se gun do cons ta às pá gi nas 13/14 do re fe ri -
do Re la tó rio, a Co mis são, ob je ti van do le van tar in for -
ma ções so bre as obras pa ra li sa das exis ten tes no
País, en ca mi nhou for mu lá ri os às au to ri da des res -
pon sá ve is pela exe cu ção de obras que se en con tra -
vam nes sas con di ções, nos três ní ve is de go ver no.
No âm bi to da União, fo ram con sul ta dos Mi nis tros de 
Esta do, au to ri da des equi va len tes do Po der Exe cu ti -
vo e Pre si den tes de Tri bu na is Su pe ri o res. No âm bi to 
dos Esta dos, con sul ta ram-se Go ver na do res e Pre fe -
i tos. As in for ma ções re ce bi das por meio dos for mu -
lá ri os pre en chi dos fo ram con so li da das no “Inven tá -
rio das Obras Ina ca ba das”, cons tan te do Ane xo A
do mes mo Re la tó rio, às pá gi nas 79/391;

2) con for me re gis tra do nas “No tas Expli ca ti vas” 
do mes mo Ane xo A, às pá gi nas 79, os for mu lá ri os
re fe ren tes a obras de Pe tró po lis apre sen tam cam -
pos in com ple tos, por que o Esta do ou Mi nis té rio a
quem cou be pre en chê-los não for ne ce ram as in for -
ma ções per ti nen tes, es cla re ci men to este re i te ra do
vá ri as ve zes no Re la tó rio, con for me se vê às pá gi -
nas 7 (“Apre sen ta ção”) e 14 (“Me to do lo gia Uti li za -
da”);

3) al guns for mu lá ri os in com ple tos fo ram com -
ple men ta dos com da dos co lhi dos pela Co mis são,
em vi si tas e ins pe ções re a li za das em to dos os Esta -
dos (pá gi nas 8/9 – “Apre sen ta ção”). Não foi, con tu -
do, o caso de Pe tró po lis, uma vez que a Co mis são,
em sua vi si ta ao Esta do do Rio de Ja ne i ro, não com -
pa re ceu a essa ci da de, con for me se de pre en de do
su má rio de vi a gens fe i tas pela Co mis são, cons tan te
às pá gi nas 15/19; e

4) com o in tu i to de es ta be le cer uma es ca la de
pri o ri da des para a re to ma da des sas obras, a Co mis -
são bus cou de fi nir, jun to “às au to ri da des es ta du a is e 
com al gu mas ban ca das no Se na do Fe de ral”, as
obras pri o ri tá ri as de cada uni da de da Fe de ra ção, do 
que re sul tou a lis ta gem apre sen ta da às pá gi nas
23/64. Não cou be, por tan to, à Co mis são a res pon -
sa bi li da de pela in di ca ção das obras pri o ri tá ri as, mas 
sim aos Go ver nos e ban ca das es ta du a is, con for me
res sal va do à pá gi na 22 (“6. Re sul ta dos das ins pe -
ções re a li za das e de fi ni ções das obras pri o ri tá ri as
em cada uni da de da Fe de ra ção”). Da lis ta de obras
con si de ra das pri o ri tá ri as no Esta do do Rio de Ja ne i -
ro não cons ta ne nhu ma obra de Pe tró po lis, se gun do 
se vê às pá gi nas 53/54.
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Fo ram es ses os mo ti vos por que a Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa des ta Casa não en con trou do cu -
men ta ção mais de ta lha da a res pe i to do as sun to ob je -
to da so li ci ta ção de V. Exª.

Co lo can do-me à dis po si ção para ou tras in for -
ma ções que se fi ze rem ne ces sá ri as, re i te ro a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A au to -
ri da de re que ren te foi aten di da em 18.11.2001, me di -
an te o Ofí cio SF nº 1.196, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 562, de 2002, que aca ba de ser
lido, tra mi ta rá com o 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 do Re gi -
men to Inter no, po de rá re ce ber emen das pelo pra zo
de cin co dias pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 252,  2002

Alte ra a Lei nº 4.737, de 15 de ju lho
de 1965, (Có di go Ele i to ral), para as se gu -
rar o exer cí cio do su frá gio aos con de na -
dos cuja sen ten ça não tran si tou em jul -
ga do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965

(Có di go Ele i to ral) pas sa a vi go rar acres ci da do ar ti go
136-A, nos ter mos se guin tes:

Art. 136-A. De ve rão ser ins ta la das se -
ções em es ta be le ci men tos pri si o na is que
abri guem de ten tos cuja pena não tran si tou
em jul ga do, em nú me ro não in fe ri or a cin -
qüen ta, com pe tin do ao juiz ele i to ral, em acor -
do com o di re tor do es ta be le ci men to, a de ter -
mi na ção do lo cal de seu fun ci o na men to.

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

Jus ti fi ca ção

O pro ble ma do exer cí cio do di re i to ao su frá gio
pe las pes so as con de na das, mas cuja sen ten ça não
tran si tou em jul ga do, as sim como pe los con de na dos 
sub me ti dos a li vra men to con di ci o nal ou à sus pen -

são con di ci o nal da pena vem sen do dis cu ti do em
nos so País há bas tan te tem po. Exis te, na ci da da nia, 
um sen ti men to, que nos pa re ce di re ci o na do a con -
so li dar-se, de que a pena aces só ria de cas sa ção
dos di re i tos po lí ti cos, apli ca da a to dos os con de na -
dos por in fra ções pe na is, é ir ra zoá vel e in jus ta, além 
de não con tri bu ir para a res so ci a li za ção dos de ten -
tos.

Além dis so, a pena apli ca-se tam bém aos que
ain da não fo ram con de na dos de for ma de fi ni ti va, o
que agra va, ain da mais, sua ini qüi da de. Cum pre,
pois, mo di fi car a le gis la ção para per mi tir, quan do
me nos, o di re i to de voto aos con de na dos cuja pena
ain da não tran si tou em jul ga do.

Den tre os ar gu men tos que po dem sus ten tar a
tese que ora ado ta mos, res sal to, em pri me i ro lu gar,
o ci da dão cuja sen ten ça não tran si tou em jul ga do e
não é ain da, tec ni ca men te, cul pa do pelo de li to de
cuja prá ti ca é acu sa do. Des se modo, não pode ser
pu ni do em ra zão de uma acu sa ção que, mais tar de,
po de rá ser con si de ra da im pro ce den te.

Em se gun do lu gar, o tema da sus pen são do
exer cí cio do di re i to po lí ti co ati vo – o di re i to de vo tar
– não é sus ci ta do quan do do pro ces so pe nal. Tra -
ta-se, des se modo, de uma res tri ção a di re i to in di vi -
du al im pos ta ao ci da dão – uma pena – da qual a
par te não se de fen deu, du ran te o pro ces so. É im -
pos ta, as sim, como pena aces só ria ime di a ta e obri -
ga tó ria, sem que nem mes mo o re pre sen tan te do
Mi nis té rio Pú bli co ou o ma gis tra do pos sam ava li ar,
caso a caso, a sua con ve niên cia.

Por tais ra zões, es ta mos pro pon do o pre sen te
pro je to de lei, cujo sen ti do é as se gu rar aos ci da dãos 
que se en con trem na si tu a ção a que ora nos re fe ri -
mos o exer cí cio do di re i to po lí ti co ati vo, quan do da
re a li za ção de ele i ções. Essa pro po si ção con tri bui,
igual men te, con for me en ten de mos, para a am pli a -
ção da re pre sen ta ti vi da de dos en tes pú bli cos, à me -
di da que am plia o co lé gio ele i to ral. Não se deve exi -
gir ates ta do de bons an te ce den tes do ele i tor, até
por que o fato de um ci da dão ter co me ti do, even tu al
ou cir cuns tan ci al men te, de ter mi na do de li to, não faz
dele ini mi go da Pá tria ou in ca paz de con tri bu ir para
a de mo cra cia no País.

Con si de ra mos, por tais mo ti vos, que a pro po si -
ção que ora apre sen ta mos con tri bui para o aper fe i ço -
a men to de nos sa or dem ju rí di ca, so bre tu do quan to à
am pli a ção do exer cí cio dos di re i tos de ci da da nia.

Sala das Ses sões, 19 de no vem bro de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 4.737,  DE 15 DE JULHO DE 1965
Insti tui o Có di go Ele i to ral

PARTE PRIMEIRA
Intro du ção

Art. 1º Este Có di go con tém nor mas des ti na das
a as se gu rar a or ga ni za ção e o exer cí cio de di re i tos
po lí ti cos pre ci pu a men te os de vo tar e ser vo ta do.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
ex pe di rá Instru ções para sua fiel exe cu ção.
....................................................................................

TÍTULO IV
Da Vo ta ção

CAPÍTULO I
Dos lu ga res da vo ta ção

Art. 135. Fun ci o na rão as me sas re cep to ras nos
lu ga res de sig na dos pe los ju i zes ele i to ra is 60 (ses -
sen ta) dias an tes da ele i ção, pu bli can do-se a de sig -
na ção.

§ 1º A pu bli ca ção de ve rá con ter a se ção com a
nu me ra ção or di nal e lo cal e que de ve rá fun ci o nar com 
a in di ca ção da rua, nú me ro e qual quer ou tro ele men -
to que fa ci li te a lo ca li za ção pelo ele i tor.

§ 2º Dar-se-á pre fe rên cia aos edi fí ci os pú bli cos,
re cor ren do-se aos par ti cu la res se fal ta rem aque les
em nú me ro e con di ções ade qua das.

§ 3º A pro pri e da de par ti cu lar será obri ga tó ria e
gra tu i ta men te ce di da para esse fim.

§ 4º É ex pres sa men te ve da do o uso de pro pri e -
da de per ten cen te a can di da to, mem bro do di re tó rio
de par ti do, de le ga do de par ti do ou au to ri da de po li ci al
bem como dos res pec ti vos côn ju ges e pa ren tes, con -
san güí ne os ou afins, até o 2º grau, in clu si ve.

§ 5º Sob pena de res pon sa bi li da de do juiz ele i -
to ral não po de rão ser lo ca li za das se ções ele i to ra is
em fa zen da, sí tio ou qual quer pro pri e da de ru ral pri va -
da, mes mo exis tin do no lo cal pré dio pú bli co.

§ 6º Os Tri bu na is Re gi o na is, nas ca pi ta is, e os
ju i zes ele i to ra is, nas de ma is zo nas, fa rão am pla di vul -
ga ção da lo ca li za ção das se ções.

Art. 136. De ve rão ser ins ta la das se ções nas vi -
las e po vo a dos, as sim como nos es ta be le ci men tos de 
in ter na ção co le ti va, in clu si ve para ce gos, e nos le pro -
sá ri os, onde haja, pelo me nos, 50 (cin qüen ta) ele i to -
res.

Pa rá gra fo úni co. A mesa re cep to ra de sig na da
para qual quer dos es ta be le ci men tos de in ter na ção
co le ti va de ve rá fun ci o nar em lo cal in di ca do pelo res -

pec ti vo di re tor; o mes mo cri té rio será ado ta do para os 
es ta be le ci men tos es pe ci a li za dos para pro te ção dos
ce gos.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe -
ten te.

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 Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lida a se guin te:

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que in te gra rei a ban ca da do Par ti do da So ci al 
De mo cra cia Bra si le i ra – PSDB.

Sala das Ses sões, 14 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Oli vir Ga bar do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro,
nes ta data, fa zer um re gis tro do ani ver sá rio da Po lí cia
Fe de ral e gos ta ria de co me çar fa zen do um his tó ri co
da mes ma.

Com a mu dan ça da Ca pi tal Fe de ral, em 1960, o
en tão De par ta men to Fe de ral de Se gu ran ça Pú bli ca
(DFSP) trans fe riu-se para Bra sí lia, pas san do a ter
efe ti va men te atri bu i ções em todo o ter ri tó rio na ci o nal, 
con for me dis pôs a Lei nº 4.483, de 16 de no vem bro
de 1964, sen do, en tão, a data que mar ca o iní cio da
exis tên cia da ins ti tu i ção.
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No en tan to, foi atra vés do De cre to-Lei nº 200,
edi ta do em 25 de fe ve re i ro de 1967, que o an ti go
DFSP pas sa a se cha mar De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral – DPF, que, ao lon go dos anos, ga nhou atri -
bu i ção le gal como a Po lí cia Ju di ciá ria da União.

Atu al men te o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
está in se ri do na es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça e
tem com pe tên cia es ta be le ci da no art. 144, § 1º, in ci -
sos de I a IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e tam bém na le -
gis la ção in fra cons ti tu ci o nal.

Cons ti tu ci o nal men te, é o DPF o res pon sá vel pelo
com ba te ao nar co trá fi co, ao con tra ban do e des ca mi -
nho; pelo con tro le das fron te i ras, por tos e ae ro por tos;
pela emis são de pas sa por te e re gis tro de es tran ge i ros;
pelo con tro le e fis ca li za ção da se gu ran ça pri va da e atua 
tam bém na pro te ção para as se gu rar a in te gri da de fí si ca 
de au to ri da des e di plo ma tas es tran ge i ros.

Ou tra atri bu i ção de re le vân cia da Po lí cia Fe de -
ral é exer cer com ex clu si vi da de a fun ção de po lí cia ju -
di ciá ria ele i to ral, além de tam bém atu ar con tra cri mes 
na or ga ni za ção do tra ba lho, in se ri dos nes se con tex to
a re pres são ao tra ba lho es cra vo e os que ex põem o
tra ba lha dor a con di ções de gra dan tes. Ain da são de
com pe tên cia do DPF o com ba te aos cri mes de so ne -
ga ção fis cal, la va gem de di nhe i ro, cri mes con tra o
Sis te ma Fi nan ce i ro, fal si fi ca ção de mo e da, pre vi dên -
cia so ci al, vi o la ção aos di re i tos hu ma nos, cri mes con -
tra a vida e o pa tri mô nio das co mu ni da des in dí ge nas,
cri mes con tra o meio am bi en te e ou tros de li tos que te -
nham re per cus são in te res ta du al ou in ter na ci o nal.

Para de sen vol ver suas ati vi da des ope ra ci o na is,
o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral (DPF) con ta ain da 
com o apo io da Co or de na ção-Ge ral de Avi a ção Ope -
ra ci o nal (CGAV), que pos sui aviões e he li cóp te ros
com pes so al tre i na do e pre pa ra do para atu ar em ope -
ra ções po li ci a is, e da Co or de na ção-Ge ral do Co man -
do de Ope ra ções Tá ti cas (CGCOT), que é for ma do
por um gru po de po li ci a is de eli te al ta men te tre i na dos
e pre pa ra dos para mis sões de alto ris co. O COT é
con si de ra do o me lhor gru po tá ti co da Amé ri ca La ti na
e um dos me lho res do mun do, com tre i na men tos jun -
to ao FBI e a SWAT da Po lí cia de Mi a mi, na Fló ri da,
Esta dos Uni dos, e tam bém ao De par ta men to de
Esta do do Go ver no dos EUA.

Na área téc ni ca, a Po lí cia Fe de ral con ta com o
Insti tu to Na ci o nal de Cri mi na lís ti ca, o Insti tu to Na ci o -
nal de Iden ti fi ca ção, a Co or de na ção-Ge ral de Te le -
má ti ca e a Aca de mia Na ci o nal de Po lí cia (ANP), a
qual é res pon sá vel pela for ma ção e aper fe i ço a men to
dos po li ci a is fe de ra is e de ser vi do res de ins ti tu i ções
con gê ne res. Vale res sal tar que a ANP é o ma i or com -
ple xo de for ma ção po li ci al na Amé ri ca La ti na.

A es tru tu ra atu al do DPF con ta com 27 Su pe rin -
ten dên ci as Re gi o na is, lo ca li za das nas ca pi ta is dos
Esta dos e no Dis tri to Fe de ral, 78 de le ga ci as es pa lha -
das em todo o ter ri tó rio na ci o nal, 15 pos tos de ser vi ço 
tem po rá ri os, um pos to per ma nen te, 16 ór gãos cen -
tra is, dois con se lhos su pe ri o res e três adi dân ci as nos
pa í ses Argen ti na, Pa ra guai e Co lôm bia.

De tudo ex pos to, vale res sal tar que o Bra sil, um
país de di men sões con ti nen ta is, que faz fron te i ra com 
qua se to dos os pa í ses da Amé ri ca do Sul e pos sui
uma das ma i o res es tru tu ras por tuá ri as do mun do,
sen do rota de gran des com pa nhi as aé re as e de na ve -
ga ção, é o cen tro mais im por tan te do Cone Sul, quer
seja na eco no mia quan to na tec no lo gia. Por cons ti tu -
ir-se em uma Fe de ra ção, onde os con tras tes são evi -
den tes – ca pi ta is mo der nas e in dus tri a li za das con tra -
pon do-se a lo ca is inós pi tos –, im põe-se a ne ces si da -
de de uma or ga ni za ção de âm bi to na ci o nal, ca paz de
atu ar nas mais di ver sas con di ções, cru zan do in for -
ma ções com todo o País e com o ex te ri or. Esta é a Po -
lí cia Fe de ral do sé cu lo XXI, ga ran tia de efi ciên cia e
cre di bi li da de, atu an do em todo o ter ri tó rio na ci o nal
por meio de suas uni da des des cen tra li za das.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro pres tar essa ho -
me na gem à Po lí cia Fe de ral do nos so País e de i xar o
meu tes te mu nho a res pe i to da atu a ção ma ra vi lho sa
des se ór gão, prin ci pal men te na Ama zô nia, que é ca -
ren te nu me ri ca men te de re cur sos hu ma nos e de
equi pa men tos. Assim, como Ama zô ni da, que ro aqui,
ao re gis trar o ani ver sá rio da Po lí cia Fe de ral, fa zer um
ape lo para que pos sa mos, nós con gres sis tas, pres si -
o nar o Go ver no Fe de ral no sen ti do de me lhor equi par
a nos sa Po lí cia Fe de ral, tan to no que tan ge a re cur -
sos hu ma nos quan to a equi pa men tos, in se rin do-a no
con tex to do sé cu lo XXI, glo ba li za do, tec no lo gi ca men -
te avan ça do, de for ma que pos sa mos ter, nas nos sas
fron te i ras, a guar da que se faz ne ces sá ria, evi tan do,
por tan to, que o nar co trá fi co ve nha a se ex pan dir
como está se ex pan din do e atin gin do os gran des cen -
tros des te País.

Por tan to, como re pre sen tan te de um Esta do
que faz fron te i ra com dois pa í ses – Ve ne zu e la e Gu i a -
na –, que têm pro ble mas de toda or dem, não po de ria
de i xar de ho me na ge ar os mem bros da Po lí cia Fe de -
ral e, ao mes mo tem po, re pi to, re i vin di car um ma i or e
me lhor apo io a esse ór gão e aos seus ho mens.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los 

Pa tro cí nio, por 20 mi nu tos im pror ro gá ve is.
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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, que ro fa lar hoje 
da si tu a ção da cri an ça e do ado les cen te no Bra sil.
Antes, no en tan to, que ro apre sen tar os meus vo tos de 
es pe ran ça no Go ver no que se ini ci a rá, cre io, no pró xi -
mo dia 1º de ja ne i ro e, por con se guin te, cha mar a
aten ção para o tra ta men to que ain da é dis pen sa do às 
cri an ças e aos ado les cen tes em nos so País, cu jas
con se qüên ci as são de co nhe ci men to de to dos, haja
vis ta o nú me ro de jo vens en car ce ra dos nos pre sí di os
do Bra sil.

Será que nos po de re mos con si de rar sa tis fe i tos
com os avan ços ob ti dos nos úl ti mos anos? As cri an -
ças e os ado les cen tes bra si le i ros go zam de um pa -
drão de vida com pa rá vel aos exi bi dos por na ções de -
sen vol vi das? Po de mos di zer que as úl ti mas dé ca das
ele va ram a qua li da de de vida da in fân cia e da ado les -
cên cia bra si le i ra aos pa ta ma res de se já ve is? São per -
gun tas que mu i tos não gos ta ri am de res pon der. Elas
des gos tam, in co mo dam e an gus ti am mu i ta gen te,
mas te mos de for mu lá-las para co nhe cer o Bra sil,
para to mar ciên cia da re a li da de que nos cer ca.

Não há me lhor modo de ini ci ar uma ca mi nha da
em di re ção ao pon to onde que re mos che gar se não
sa ben do onde es ta mos no mo men to de par tir. Pre ci -
so pri me i ro sa ber onde es tou para me vol tar à di re ção 
cor re ta, que me con du zi rá onde que ro che gar.

Por con se guin te, Srªs e Srs. Se na do res, se es -
ta mos em pe nha dos em me lho rar a qua li da de de vida
de nos sas cri an ças e ado les cen tes, se nos sen ti mos
obri ga dos a as se gu rar seu cres ci men to e de sen vol vi -
men to, se te mos com pro mis so com o seu fu tu ro, não
po de mos de i xar de bus car as res pos tas mais con fiá -
ve is e fi de dig nas das per gun tas an te ri or men te for mu -
la das, não po de mos de i xar de co nhe cer a re a li da de
em que vive nos sa in fân cia e nos sa ado les cên cia.

Pois bem; va mos co me çar a abrir, di ga mos,
essa “ca i xa-pre ta”. Me ta de das cri an ças bra si le i ras
de até três anos de ida de vive em fa mí li as po bres.
Esse dado foi di vul ga do re cen te men te pelo Insti tu to
de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – IPEA. Ora,
sabe-se que os pri me i ros seis anos de vida são cru ci -
a is para a for ma ção das es tru tu ras cog ni ti vas e da ca -
pa ci da de de apren di za gem. Sabe-se mais: que o de -
sen vol vi men to de ha bi li da des ló gi cas, mu si ca is e afe -
ti vas de pen de, gran de men te, de quan to a cri an ça foi
so li ci ta da para exer ci tar tais ha bi li da des. Se me ta de
das nos sas cri an ças, com até três anos de ida de, vi -
vem em fa mí li as po bres, é de se su por que di fi cil men -
te te rão nos la res suas ca pa ci da des in te lec tu a is e
afe ti vas de sen vol vi das con ve ni en te men te! 

O IBGE di vul gou ou tro dado pre o cu pan te: au -
men tou o nú me ro ab so lu to de cri an ças bra si le i ras, de
zero a seis anos, vi ven do em ca sas che fi a das por mu -
lhe res po bres   – com ren da men sal de até dois sa lá ri -
os mí ni mos. Eram 1,7 mi lhão em 1991. Hoje, são cer -
ca de 2,3 mi lhões. Va mos fa zer uma con ta sim ples, Sr. 
Pre si den te: ren da de dois sa lá ri os mí ni mos, numa fa -
mí lia de qua tro pes so as, dá meio sa lá rio mí ni mo men -
sal per ca pi ta. Como se pode so bre vi ver com uma
quan tia tão mi se rá vel de di nhe i ro? Não es que ça mos,
além do mais, que a mu lher res pon de por um em
cada qua tro do mi cí li os no Bra sil. A prin ci pal di fi cul da -
de que as che fes de fa mí lia en fren tam é, sem dú vi da,
o ren di men to (aliás, sem pre me nor do que re ce bem
os ho mens): me ta de de las ga nha, em mé dia, R$276
por mês. São 5,5 mi lhões de mu lhe res a sus ten ta rem
a fa mí lia com va lor tão ín fi mo e de plo rá vel! Se es sas
mu lhe res ti ve rem três fi lhos que ain da não ga nhem
nada, a cada pes soa ca be rá vi ver com R$79. Se ten ta
e nove re a is por mês, Sr. Pre si den te, é mu i to pou co!
Deve-se lem brar que, nos do mi cí li os che fi a dos por
mu lhe res, o ren di men to do che fe de fa mí lia re pre sen -
ta, em mé dia, 90% do or ça men to fa mi li ar. Como não
vi vem com o côn ju ge mas cu li no, as mu lhe res são as
prin ci pa is ou as úni cas pro ve do ras da casa. 

Srªs e Srs. Se na do res, po de mos até ima gi nar o
ce ná rio: com os pais tra ba lhan do fora o dia todo (al -
guns só vol tam para casa nos fi na is de se ma na), es -
sas cri an ças pe que nas fi cam em casa, cu i da das, em
ge ral, pe los ir mãos ma i o res, sem ati vi da des que es ti -
mu lem o exer cí cio e o fun ci o na men to ce re bral. A ma i -
or par te de las deve ter como ma i or dis tra ção a te le vi -
são, com seus hor rí ve is pro gra mas de ba i xa ou ne -
nhu ma qua li da de edu ca ti va. Não fre qüen tam cre -
ches, por que não há cre ches em nú me ro su fi ci en te.
Se gun do da dos do IBGE e do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, ape nas 10% das cri an ças, en tre zero e três anos, 
es tão ma tri cu la das em cre ches. Não são cu i da das
por adul tos ex pe ri en tes, como as mães cre che i ras,
por exem plo, por que as fa mí li as, sen do po bres, não
têm como pa gar. Se quer têm brin que dos para aju dar
a de sen vol ver suas ha bi li da des! Fi cam em casa, mu i -
to cer ta men te sem re ce be rem a edu ca ção ne ces sá -
ria, sem te rem ali men ta ção ade qua da, sem con ta rem
com os cu i da dos de sa ú de in dis pen sá ve is. 

Qu an to aos ado les cen tes e jo vens, a ma i or tra -
gé dia que os atin ge está no de sem pre go ju ve nil. De
1991 a 2001, a taxa de de sem pre go am pli ou-se de
11,7% para 13,4% na fa i xa etá ria de 15 a 17 anos. Na
fa i xa de 18 a 24 anos, o au men to cres ceu de 9,2%
para 12,5%. Não que ro fa zer en ten der, com tal co -
men tá rio, que os jo vens de vem pa rar seus es tu dos
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para tra ba lhar as sim que con se gui rem uma vaga. Tra -
ba lhar sem pre é lou vá vel, mas não se pode ad mi tir
que cri an ças, ado les cen tes e jo vens de i xem de es tu -
dar por que têm de aju dar a fa mí lia a so bre vi ver, seja
com o ga nho que for.

Por isso é que po lí ti cas de in clu são so ci al vi san -
do a edu ca ção para o tra ba lho tra zem um viés ex tre -
ma men te in jus to, pois con de nam os fi lhos dos po bres 
a en tra rem pre co ce men te no mer ca do de tra ba lho,
en quan to os fi lhos das clas ses mé dia e alta ge ral -
men te co me çam a tra ba lhar ape nas de po is de te rem
com ple ta do os en si nos mé dio e su pe ri or, por vol ta
dos 20 anos de ida de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no co me -
ço de maio, os me i os de co mu ni ca ção de ram no tí cia
do re la tó rio bra si le i ro so bre a qua li da de de vida de cri -
an ças e ado les cen tes, a ser apre sen ta do na con fe -
rên cia mun di al da Orga ni za ção das Na ções Uni das.
Ocor re que, há 12 anos, na pri me i ra Cú pu la Mun di al
da Cri an ça, pa tro ci na da pela ONU, o Bra sil com pro -
me teu-se a me lho rar a qua li da de de vida dos me no -
res, me di an te um pro gra ma que fi xa va 27 me tas a se -
rem cum pri das. Se gun do o jor nal Cor re io Bra zi li en -
se, o Go ver no su pe res ti mou da dos, mas ca rou a re a li -
da de, fez crer que re a li zou a li ção de casa. Re a li zou-a 
par ci al men te, como foi am pla men te no ti ci a do.

Das 27 me tas tra ça das, ape nas nove fo ram
cum pri das. Entre elas, a er ra di ca ção de ver mi no ses e 
a re du ção da ane mia por fal ta de fer ro em mu lhe res
ges tan tes. Em ou tros pon tos, o Go ver no su pe res ti ma
os pró pri os re sul ta dos, acu sa o re fe ri do jor nal. Se -
gun do o re la tó rio, o País qua se atin giu a meta de re -
du zir em 50% a mor ta li da de ma ter na. A que da, po -
rém, foi bem in fe ri or: 20% nos úl ti mos qua tro anos.
Com uma agra van te: os nú me ros a se rem apre sen ta -
dos são re je i ta dos por es pe ci a lis tas na área de sa ú de 
da mu lher.

No re la tó rio, cons ta que mor rem 24,3 mu lhe res
a cada 100 mil par tos. O nú me ro é pelo me nos cin co
ve zes ma i or, se gun do da dos da Rede Na ci o nal Fe mi -
nis ta de Sa ú de, uma or ga ni za ção não-go ver na men -
tal. O es tu do ele va esse nú me ro para 127 mor tes a
cada 100 mil nas ci men tos. Em pa í ses de sen vol vi dos,
o nú me ro de mor tes ma ter nas é de ape nas uma a
cada 10 mil par tos. Essas são ocor rên ci as per fe i ta -
men te evi tá ve is em 90% dos ca sos. Bas ta in ves tir em
exa mes do pe río do pré-na tal e na qua li da de do aten -
di men to hos pi ta lar.

Em duas ou tras me tas para a me lho ria da qua li -
da de de vida das cri an ças, o Bra sil tam bém de i xou
mu i to a de se jar: aces so uni ver sal à água po tá vel e
tra ta men to sa ni tá rio. Hou ve me lho ra, evi den te men te,

nos dois as pec tos. Hoje, 80% da po pu la ção têm aces -
so à água e 64%, à rede de es go ta men to ou a fos sas
sép ti cas. A fal ta de um bom sis te ma de sa ne a men to é 
res pon sá vel por do en ças, como di ar réia, he pa ti te A e
có le ra. Há uma por cen ta gem, Sr. Pre si den te, que
mos tra, em ter mos eco nô mi cos, o ta ma nho do pre ju í -
zo: cer ca de 60% das in ter na ções hos pi ta la res na
rede pú bli ca são con se qüên ci as de ma les pro vo ca -
dos pela fal ta de es go tos.

Não de i xa mos de re co nhe cer, Sr. Pre si den te,
que me tas im por tan tes fo ram ple na men te al can ça -
das, como a uni ver sa li za ção do aces so à es co la bá si -
ca e, na área da sa ú de, a er ra di ca ção da po li o mi e li te,
do sa ram po e da va río la. E pos so afir mar, com co nhe -
ci men to de ca u sa, que um dos ma i o res pro gra mas já
em pre en di dos nos úl ti mos vin te anos na área da sa ú -
de foi a imu ni za ção em mas sa das nos sas cri an ças, o
que tem di mi nu í do – e mu i to! – as do en ças in fan tis.

Mas não nos po de mos per mi tir es tar atra sa dos,
de cor ri dos 500 anos de his tó ria, num as pec to que é
um dos mais im por tan tes para o fu tu ro de qual quer
na ção, qual seja, a for ma de tra tar as cri an ças e ado -
les cen tes.

Des cu i dar da edu ca ção e da sa ú de – para fi car -
mos em duas áre as que in ter fe rem gran de men te em
seu de sen vol vi men to – é como aban do nar o con tro le
de uma em bar ca ção em alto mar, de i xan do-a en tre -
gue ao hu mor das on das e aos de síg ni os da sor te. Ao
con trá rio, o país que cu i da de suas cri an ças e de seus 
jo vens, cons ci en te de que a eles ca be rá con du zir o
bar co no fu tu ro, toma o leme nas mãos e en fren ta as
ta re fas, os com pro mis sos, as obri ga ções, para fa zer
che gar a em bar ca ção a por to se gu ro.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que o novo Pre si den te
do Bra sil te nha pro pos tas con sis ten tes e efi ca zes
para me lho rar a qua li da de de vida da in fân cia e da
ado les cên cia bra si le i ras e as apre sen te ao povo com
ho nes ti da de e sin ce ri da de. Te nho cer te za de que o
povo sa be rá dis tin guir en tre o bom e o mau ti mo ne i ro.
E apo i a rá quem se com pro me ter de co ra ção e men te
com o fu tu ro de nos sas cri an ças e jo vens.

Con for me dis se no iní cio des te pro nun ci a men to, 
Sr. Pre si den te, há no Bra sil, hoje, uma onda de oti mis -
mo, de es pe ran ça em mo di fi ca ções ra di ca is na ma ne -
i ra de con du zir este País. Espe ro que o Pre si den te
Lula, ele i to pela es ma ga do ra ma i o ria do povo bra si le i -
ro, sa i ba cu i dar de ma ne i ra es pe ci al das nos sas cri -
an ças e dos nos sos jo vens, sem ja ma is des cu i dar da
ter ce i ra ida de. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma,
por ces são do Se na dor Lind berg Cury.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Meu
caro Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, pro -
va vel men te não de ve ria eu usar a tri bu na para, em
tese, re pe tir o dis cur so de V. Exª so bre o ani ver sá rio
da Po lí cia Fe de ral.

Hoje, pela ma nhã, ao acor dar e vir para Bra sí lia,
eu es ta va com o co ra ção vol ta do para o ani ver sá rio
da Po lí cia Fe de ral. Infe liz men te, não pude vir on tem à
no i te a fim de par ti ci par da so le ni da de que se re a li zou 
hoje, em fren te ao pré dio do DPF, pela pas sa gem do
38º ani ver sá rio da sua ins ta la ção na his tó ria do nos so 
País.

Eu en dos sa ria, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
todo o seu pro nun ci a men to, e agra de ço, como ex-Di -
re tor da Po lí cia Fe de ral, a ma ni fes ta ção que V. Exª fez 
des ta tri bu na.

Vejo aqui o Se na dor Ber nar do Ca bral, que,
como Mi nis tro da Jus ti ça, me man te ve nos car gos de
Di re tor da Po lí cia Fe de ral e de Se cre tá rio Na ci o nal de 
Po lí cia. 

Ago ra aden tra este ple ná rio o Se na dor José
Sar ney, que, como Pre si den te da Re pú bli ca, deu-me
a hon ra de me no me ar Di re tor da Po lí cia Fe de ral, car -
go no qual per ma ne ci por lar go tem po e do qual te nho 
re cor da ções agra dá ve is e hon ra das lem bran ças. 

Se na dor José Sar ney, pelo povo bra si le i ro,
agra de ço a V. Exª ter-me no me a do, no iní cio do seu
go ver no, Di re tor-Ge ral da Po lí cia Fe de ral. Ser vi com
mu i to or gu lho a V. Exª, que tão bem di ri giu os des ti nos 
do nos so País. Agra de ço o apo io que V. Exª deu à Po -
lí cia Fe de ral, não ape nas re es tru tu ran do al guns se to -
res im por tan tes do ór gão, mas dan do di re ci o na men to 
e dig ni da de à fun ção de po lí cia, e bus can do, de to das
as for mas, o com ba te ao cri me or ga ni za do. Gra ças à
vi são de V. Exª, fo mos in se ri dos no va men te na Inter -
pol, ór gão do qual o Bra sil es ta va afas ta do, e hoje te -
mos uma es tru tu ra mu i to boa nes se or ga nis mo in ter -
na ci o nal. Pro va vel men te pelo apo io que V. Exª me
deu quan do na di re ção do ór gão, con se gui che gar à
Vice-Pre si dên cia da Po lí cia Inter na ci o nal. Mu i to obri -
ga do, Se na dor José Sar ney, pela hon ra de ter-me de -
sig na do.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Se na dor Ro -
meu Tuma, V. Exª foi um ex ce len te Di re tor da Po lí cia
Fe de ral e pres tou re le van tes ser vi ços ao Bra sil.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor José Sar ney.

Agra de ço ao Se na dor Ber nar do Ca bral por
ter-me man ti do, du ran te sua ges tão à fren te do Mi nis -
té rio da Jus ti ça, na que la fun ção, dan do-me tam bém a 
opor tu ni da de, com a sua in fluên cia, de acu mu lar a
Se cre ta ria da Re ce i ta com a Se cre ta ria de Po lí cia Fe -
de ral. Mu i to obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Ro meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª aca ba de re ce ber do emi nen te
Se na dor José Sar ney a con fir ma ção do que foi a sua
atu a ção na di re to ria da Po lí cia Fe de ral. Logo após,
cri a mos a Se cre ta ria, em ní vel ins ti tu ci o nal, e V. Exª
pas sou a ser a ma i or au to ri da de, nes se ní vel, que a
Po lí cia Fe de ral ti nha. E vou além. Os go ver nos, de po -
is que V. Exª saiu da Po lí cia Fe de ral e se ele geu Se na -
dor, to dos eles co me te ram um pro fun do equí vo co:
não cha ma ram V. Exª, quan do se dis cu tia ma té ria
des sa área, para aju dar, opi nar e – eu di ria – apon tar
ca mi nhos, in di car so lu ções. Pena, Se na dor Ro meu
Tuma, que, até hoje, ne nhum Pre si den te da Re pú bli -
ca te nha lem bra do de V. Exª para ti tu lar da pas ta da
Jus ti ça. V. Exª se ria um gran de Mi nis tro da Jus ti ça.
Devo di zer que, nes te País, pou cos ho mens pú bli cos
são tão le a is quan to V. Exª àque les que, even tu al -
men te, ti ve ram a hon ra, a ven tu ra de ser, não seu
che fe, mas seu com pa nhe i ro de tra ba lho. Dou este
de po i men to: V. Exª foi um com pa nhe i ro de tra ba lho
cuja le al da de foi in ques ti o ná vel em to dos os ins tan tes
em que era pos ta a pro va; V. Exª di zia pre sen te. De
modo que V. Exª hon ra o Se na do nes ta le gis la tu ra e vai
con ti nu ar a hon rá-lo, com a me re ci da re e le i ção. Mas o
País fi ca ria mu i to bem co lo ca do se V. Exª es ti ves se à
fren te da pas ta da Jus ti ça. Meus cum pri men tos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. Sei que suas pa la -
vras vêm do co ra ção.

Acre di to que, des de a sua cri a ção, em 1964,
ain da sob a de sig na ção de De par ta men to Fe de ral de
Se gu ran ça Pú bli ca, a Po lí cia Fe de ral re ves tiu-se de
atri bu i ções e com pe tên ci as na ci o nal men te de mar ca -
das. Cons ti tu ci o nal men te as su miu a ta re fa de com ba -
ter o nar co trá fi co, o con tra ban do, de con tro lar nos sos
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por tos e ae ro por tos, de vi gi ar nos sas fron te i ras e de
fis ca li zar a se gu ran ça pri va da.

Se na dor Mo za ril do, Pre si den te des ta ses são,
lem bro-me das fron te i ras às qua is V. Exª se re fe riu em 
ra zão da sua li ga ção com o seu Esta do, no Nor te do
País. 

Te mos na Ama zô nia o que se cha ma Ope ra ção
Co bra. Esse nome nada tem a ver com o rép til, Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, mas re sul ta da jun ção das ini -
ci as de Co lôm bia e Bra sil, e essa ope ra ção exis te em
ra zão da pró pria es tru tu ra do nar co trá fi co que as so la
aque le país e que, por tan tos anos, traz a des gra ça,
jun to com as ações das guer ri lhas, para o país e para
o povo da Co lôm bia. 

O Bra sil, pre o cu pa do com a pos si bi li da de da
pas sa gem de ele men tos des ses gru pos pela fron te i ra 
– o que tan to pre o cu pa os re pre sen tan tes da Ama zô -
nia nes te ple ná rio –, mon tou uma ope ra ção, com mu i -
ta di fi cul da de, por fal ta de me i os – que são subs ti tu í -
dos pela von ta de, pela de di ca ção, pelo amor com que 
os mem bros da Po lí cia Fe de ral têm exer ci do a sua
fun ção na que la área há mais de um ano. 

Às ve zes nos ques ti o nam por que não são cha -
ma das as For ças Arma das para o com ba te ao nar co -
trá fi co. Sou tes te mu nha, des de o tem po em que era
Di re tor da Po lí cia Fe de ral, da co la bo ra ção in ten sa
das For ças Arma das nas ope ra ções mais di fí ce is em
que a Po lí cia Fe de ral é obri ga da a in ter vir. Du ran te
um pe río do, o Mi nis tro do Exér ci to, Ge ne ral Leô ni das, 
ba i xou uma ins tru ção nor ma ti va para que, as sim que
re qui si ta das, as For ças Arma das for ne ces sem à Po lí -
cia Fe de ral ar ma men to leve para o com ba te ao cri me
or ga ni za do que po de ria as so lar o nos so País. Des de
en tão essa me di da não foi mo di fi ca da. 

Na re gião de fron te i ra, toda a es tru tu ra do Exér -
ci to, os pe lo tões do Ca lha Nor te, os ba ta lhões de
fron te i ra e to das as uni da des da Ma ri nha e da Ae ro -
náu ti ca sem pre co la bo ra ram com a Po lí cia Fe de ral,
em to das as ope ra ções que fo ram pla ne ja das e exe -
cu ta das ali. 

Não po de mos exi gir que o Exér ci to ou as For ças
Arma das subs ti tu am a Po lí cia em seu tra ba lho cons ti tu -
ci o nal, mas te nho cer te za de que, den tro da sua or ga ni -
za ção, dos seus co man dos, eles ja ma is ne ga ram o
apo io in te gral à ati vi da de po li ci al de com ba te ao cri me.

Hoje, a Po lí cia Fe de ral com ple ta 38 anos. Ela
tem re ce bi do, ao lon go des se tem po, vá ri as mis sões,
que são al te ra das, por me di da pro vi só ria, por exi gên -
cia da so ci e da de, em de ter mi na dos cri mes. Vem-se
avo lu man do a sua com pe tên cia e tam bém o ní vel de
di fi cul da de no cum pri men to des sas obri ga ções.

Ain da re cen te men te, como Pre si den te da CPMI
do com ba te ao rou bo de car gas, fiz um pe di do pre li -
mi nar ao Pre si den te da Re pú bli ca: o de que a Po lí cia
Fe de ral pu des se par ti ci par ati va men te do com ba te a
esse cri me que tan to pre ju í zo tem tra zi do à so ci e da de 
bra si le i ra. Este ano, há a pers pec ti va de mais de R$1
bi lhão de pre ju í zo. E por me di da pro vi só ria re -
cém-apro va da, o Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi -
nou que a Po lí cia Fe de ral com ba tes se o cri me tran -
ses ta du al e, às ve zes, trans na ci o nal. 

Cum pri men to a Po lí cia Fe de ral pela re cen te
ope ra ção re a li za da em vá ri os Esta dos, que cul mi nou
com a pri são de vá ri os en vol vi dos no rou bo de car -
gas, in clu si ve, in fe liz men te, de po li ci a is que se pres ta -
ram a ser cor rom pi dos e aju da ram a for mar uma es -
tru tu ra den tro des sas qua dri lhas, pro vo can do pre ju í -
zos aos ci da dãos bra si le i ros.

Esse com ba te con ti nua, tam bém por in ter mé dio 
da Cor re ge do ria da Po lí cia Fe de ral, que faz um tra ba -
lho ex ce len te. Esse ór gão foi de sen vol vi do na mi nha
ges tão e, hoje, se des ta ca no com ba te a qual quer ten -
ta ti va de cor rup ção nos qua dros da Po lí cia. 

A Po lí cia Fe de ral tem-se des ta ca do no com ba te
ao cri me de so ne ga ção fis cal, de la va gem de di nhe i -
ro, de fal si fi ca ção de mo e da, de vi o la ção aos di re i tos
hu ma nos, no sis te ma fi nan ce i ro e con tra a Pre vi dên -
cia So ci al, con tra a vida e o pa tri mô nio das co mu ni da -
des in dí ge nas e, por fim, hoje, con tra o pa tri mô nio
eco ló gi co.

Atu al men te, vá ri os seg men tos da Po lí cia Fe de -
ral atu am em todo o ter ri tó rio na ci o nal com de sen vol -
tu ra. Não vou re pe tir qua is são, por que o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti já o fez, como pri me i ro ora dor ins -
cri to. 

Mas eu não po de ria de i xar de re gis trar, Srªs e
Srs. Se na do res e Srs. te les pec ta do res, a mi nha ale -
gria de es tar nes ta tri bu na por que fui ele i to e re e le i to
Se na dor gra ças à ati vi da de que de sen vol vi à fren te
da Po lí cia de São Pa u lo e como Di re tor da Po lí cia Fe -
de ral. Os vo tos que re ce bi fo ram re sul ta do do tra ba lho 
de com ba te ao cri me, de com ba te à cor rup ção, de
com ba te a tudo aqui lo que traz in tran qüi li da de à so ci -
e da de.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ro -
meu Tuma, re al men te a sua pas sa gem pela Po lí cia
Fe de ral re pre sen tou um mar co. E foi tão im por tan te
que re ce beu o re co nhe ci men to da so ci e da de pa u lis ta 
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e do Bra sil in te i ro, pelo tra ba lho e se ri e da de com que
V. Exª de sen vol veu ta re fas e obri ga ções, o que fez
com que V. Exª fos se con du zi do a car gos po lí ti cos e
ele i to e re e le i to com mu i to pres tí gio, com mu i ta for ça.
Gos ta ria de apre sen tar um fato e so li ci tar a V. Exª
uma ori en ta ção. Eu era Pre si den te da Asso ci a ção
Co mer ci al no Dis tri to Fe de ral quan do, cer ta fe i ta,
mar gi na is e atos cri mi no sos to ma vam con ta da ci da -
de, e a Po lí cia Ci vil e a Po lí cia Fe de ral não ti nham
con di ções de com ba tê-los. Sem ter idéia, le van tei um
tema que pro vo cou uma po lê mi ca mu i to gran de e foi
no tí cia em vá ri os jor na is de âm bi to na ci o nal. Per gun -
ta va eu: por que as For ças Arma das, o Exér ci to, par ti -
cu lar men te, não po di am par ti ci par de ta re fas es pe cí -
fi cas e aju dar a Po lí cia Fe de ral no com ba te ao cri me
or ga ni za do, prin ci pal men te no Rio de Ja ne i ro, como
se deu re cen te men te? A par ti ci pa ção do Exér ci to não 
po de ria ser re qui si ta da em ca sos es pe ci a is? Não falo
de uma ma ne i ra acin to sa, de uma ma ne i ra per ma -
nen te, mas em ca sos ex cep ci o na is. Pelo co nhe ci -
men to de V. Exª so bre o as sun to, gos ta ria de ou vir o
seu pa re cer.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se na dor
Lind berg Cury, essa ma té ria foi mu i to dis cu ti da, prin -
ci pal men te na Cons ti tu in te, quan do o Se na dor Ber -
nar do Ca bral, Re la tor-Ge ral, nos deu opor tu ni da de
de ana li sar as mis sões da Po lí cia Fe de ral e as das
For ças Arma das. Estas úl ti mas têm uma mis são
cons ti tu ci o nal im por tan te, que é a de fe sa do ter ri tó rio, 
além de ou tras es pe cí fi cas pri va ti vas das For ças
Arma das.

Hou ve al gu mas ex pe riên ci as his tó ri cas em que
o Exér ci to foi de sig na do para com ba ter o con tra ban -
do de fron te i ra, e o re sul ta do não foi mu i to re le van te, e 
ain da pro vo cou cer ta in tran qüi li da de nas For ças
Arma das. 

As For ças Arma das têm o con ce i to de que não
de vem se en vol ver na ati vi da de po li ci al, na ati vi da -
de-fim de po lí cia. Há uma pres são nor te-ame ri ca na
mu i to gran de para en vol ver as For ças Arma das no
com ba te ao nar co trá fi co. Par ti ci pei de al gu mas re u -
niões no Esta do-Ma i or, in clu si ve com a pre sen ça de
ofi ci a is do Exér ci to ame ri ca no, para dis cu tir essa
ques tão. E a po si ção sem pre foi de re fra ção à pos si bi -
li da de de de fi nir como fun ção das For ças Arma das o
com ba te ao nar co trá fi co ou qual quer ou tro tipo de cri -
me or ga ni za do.

No iní cio das mi nhas pa la vras, fiz re fe rên cia à
aju da que as For ças Arma das de ram nes sa área, em
fun ção de me di das ba i xa das há al guns anos e que
não fo ram re vo ga das. To das as ati vi da des de vi gi lân -
cia, prin ci pal men te no Nor te do País e na área de

fron te i ra, fi cam com as For ças Arma das, com os pe lo -
tões que par ti ci pam do pro je to Ca lha Nor te, pro je to
de au to ria do Pre si den te José Sar ney, que, in fe liz -
men te, foi de sa ti va do du ran te um pe río do, mas, ago -
ra, com a par ti ci pa ção de Se na do res da Re gião Nor -
te, foi re a ti va do. Na épo ca, não ha via di nhe i ro para se
man ter o que já exis tia.

Por tan to, não é um pro je to das For ças Arma das; 
ele en vol ve pra ti ca men te seis Mi nis té ri os, que, in fe liz -
men te, não ocu pa ram as áre as para eles de sig na das, 
in clu si ve a Po lí cia Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té -
rio da Jus ti ça.

É um pro je to im por tan te que te mos dis cu ti do,
até por que, com a ins ta la ção do Si vam, não ha ve rá
ope ra ci o na li da de se as in for ma ções fo rem cap ta das
em ter ra. Por tan to, o Ca lha Nor te é im por tan tís si mo
para essa li ga ção, e a Po lí cia Fe de ral deve-se de sen -
vol ver para essa ati vi da de por meio das fon tes de in -
for ma ção.

As For ças Arma das co la bo ram di re ta men te em
vá ri as ope ra ções. Se V. Exª so li ci tar os re la tó ri os, po -
de rá ob ser var que o Exér ci to, prin ci pal men te, pres ta
uma co la bo ra ção na que la re gião. Às ve zes, tí nha mos
di fi cul da de de pa tru lhar os rios, e a Ma ri nha sem pre
co la bo rou co nos co, as sim como a Ae ro náu ti ca, que
pres ta todo o ser vi ço de des lo ca men to para a Po lí cia
Fe de ral em vá ri as re giões do País. No Nor des te, por
exem plo, no com ba te ao plan tio de ma co nha, de ma -
ri ju a na, a Ae ro náu ti ca nos le va va aos lo ca is de apre -
en são.

Tra ba lhei al gum tem po, quan do es ta va na Po lí -
cia de São Pa u lo, com a Po lí cia do Exér ci to, a PE, que 
pa tru lha va as ruas para ve ri fi car se al gum sol da do es -
ta va cri an do pro ble ma. Hoje, não vejo mais esse pa -
tru lha men to. Tal vez fos se in te res san te que a PE vol -
tas se a pa tru lhar para im pe dir que sol da dos seus par -
ti ci pas sem de ati vi da des como as que têm ocor ri do
no Rio de Ja ne i ro, onde os de li tos são um pou co mais
fre qüen tes.

Os ca sos de cri mes co muns de vem ser en ca mi -
nha dos ime di a ta men te à Po lí cia Ci vil, mas cre io que
de fi nir como mis são po li ci al as For ças Arma das é con -
tra pro du cen te e pode ge rar uma di fi cul da de enor me.

Hoje, Se na dor Lind berg Cury, te mos que pen sar 
em me i os de so bre vi vên cia para as For ças Arma das.
Hou ve um pe río do em que fi quei aqui mu i to amar gu -
ra do, quan do fo ram dis pen sa dos 40 mil sol da dos por
fal ta de ver ba para man tê-los até a con clu são do ser -
vi ço mi li tar. Por isso, não po dem ter mais atri bu i ções.

A Po lí cia Fe de ral está ca ren te de pes so al. Nes -
se sen ti do, há uma me di da pro vi só ria na Câ ma ra dos
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De pu ta dos, para que se jam no me a dos seis mil po li ci -
a is, uni for mi za dos, para pa tru lha men to de fron te i ras,
com sa lá rio me nor. So mos con trá ri os a isso, mas não
no que diz res pe i to aos seis mil ho mens, que são ne -
ces sá ri os. Para V. Exª ter uma idéia, no meu tem po –
há mais de doze anos –, a Po lí cia Fe de ral, sal vo en -
ga no, dis pu nha de 17 mil ho mens. Atu al men te, o qua -
dro é o mes mo. A ins ti tu i ção tem re no va do os seus
qua dros, mas, por ca u sa das apo sen ta do ri as, o qua -
dro per ma ne ce o mes mo.

Qu an do se cria uma de le ga cia em um Mu ni cí -
pio, a pres são da po pu la ção é enor me para que a Po -
lí cia Fe de ral es te ja por per to. Por tan to, se em uma
uni da de há doze ou quin ze ho mens, me ta de será ti ra -
da para for mar ou tra uni da de. E, nes se caso, ne nhu -
ma das duas vai de sem pe nhar bem a sua fun ção.

O que o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti dis se
aqui é im por tan tís si mo: de ve mos man ter os seis mil
ho mens re qui si ta dos na me di da pro vi só ria e mu dar o
as pec to da po lí cia uni for mi za da – não no sen ti do da
uti li za ção ou não do uni for me, pois, em to das as ope -
ra ções, eles usam co le te e iden ti fi ca ção – no que diz
res pe i to ao sa lá rio, que, se for me nor, cre io que po de -
rá oca si o nar me di das ju di ci a is para equi pa ra ção.

Tam bém é im por tan te a for ma ção do se tor de
apo io, que é uma luta que eu já tra va va des de o meu
tem po de po li ci al fe de ral. Ou tros di re to res tam bém
pro cu ra ram le ga li zar a car re i ra de apo io fe i ta pe los
ad mi nis tra ti vos, que, às ve zes, exer cem fun ções po li -
ci a is, des vi an do-se da fun ção, o que pode até ca rac -
te ri zar um cri me.

Não sei se con se gui ex pli car a V. Exª.
O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Está bem

cla ro, sim. Eu quis tra tar prin ci pal men te de al guns ca -
sos de emer gên cia, como aque la guer ra en vol ven do
o nar co trá fi co, que ocor reu no Rio de Ja ne i ro re cen te -
men te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Para dar um
exem plo a V. Exª, no Rio de Ja ne i ro, na Rio-92, em
que es ti ve na par te de co or de na ção, o Exér ci to foi
para a rua. No en tan to, a mo bi li da de do Exér ci to tam -
bém é di fí cil. Se as For ças Arma das re sol ves sem, eu
co lo ca ria um tan que em cada es qui na e re sol ve ria
todo o pro ces so, mas a Po lí cia deve ser pre pa ra da
para com ba ter o cri me. As po lí ci as es ta du a is têm que
se de sen vol ver mais, no se tor de in te li gên cia, na bus -
ca do aper fe i ço a men to no com ba te ao cri me – es tou
fa lan do de ma ne i ra ge ral e não do meu Esta do.

Não pos so con ce ber que, com três me ses, um
con cur sa do vá para uma aca de mia de po lí cia e saia
como um gran de po li ci al. Ele deve ser re ci cla do per -

ma nen te men te e es tru tu ra do, deve ter a sa tis fa ção de 
de sem pe nhar uma fun ção res pe i ta da pela so ci e da de
e não por ela des pre za da, pois isso faz com que ele,
de ses ti mu la do, par ta para a cor rup ção, o que é mu i to
tris te. O po li ci al tem que ser es ti mu la do e res pe i ta do e 
deve ter a ga ran tia de um sa lá rio com que pos sa re al -
men te so bre vi ver a to das as pres sões que pos sam
ad vir.

Por tan to, acre di to que o se tor hu ma no é que
pre ci sa ser me lho ra do. É pre ci so de di car-se. Não se
tra ta só de com prar ar ma men to, equi pa men to, me tra -
lha do ra, vi a tu ras no vas, mas de in ves tir no ho mem. O
ho mem de po lí cia é que vai res pon der à al tu ra no
com ba te ao cri me.

Qu e ro agra de cer à Po lí cia Fe de ral e cum pri men -
tá-la pelo seu ani ver sá rio e pe los tra ba lhos bri lhan tes
que tem de sen vol vi do a ser vi ço da so ci e da de.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da su ces si va men te pe los Srs. Edi son
Lo bão, 1º Vice-Pre si den te e Ra mez Te bet,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de pas sar mos à Ordem do Dia, 
cre io que cum pre a esta Mesa lem brar a data em que
se co me mo ra o Dia do Pa vi lhão Na ci o nal.

Pa re ce-me que nos va mos de sa bi tu an do – não
o Se na do em si, mas o Bra sil em ge ral – das da tas
que nos são ca ras, das da tas que de ve ría mos re ve -
ren ci ar.

Hoje é o Dia da Ban de i ra Na ci o nal, que é o sím -
bo lo da Pá tria, é o sím bo lo ma i or da na ci o na li da de. É
a Ban de i ra do Bra sil que re pre sen ta to dos os an se i os
dos bra si le i ros de to dos os qua dran tes do nos so
imen so País. Os ver sos do Hino da Ban de i ra são lin -
dos e ca lham bem para o mo men to que es ta mos vi -
ven do, quan do se diz: “Sal ve lin do pen dão da es pe -
ran ça, sal ve sím bo lo au gus to da paz”. Esta mos hoje,
com es ses ver sos, mais do que nun ca, eco an do um
bra do de toda a Na ção bra si le i ra em fa vor de no vos
tem pos para to dos nós, tem pos de paz, de con cór dia,
de fe li ci da de do povo bra si le i ro, de me lho ria da nos sa
qua li da de de vida.

Nes te mo men to his tó ri co, em que exis te uma
real al ter nân cia no Po der do nos so País, cre io que de -
ve mos lem brar, sim, o Dia da Ban de i ra. E o Hino da
Ban de i ra diz: “...a lem bran ça da gran de za da Pá tria
nos traz”.
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Sei que a de mo cra cia no Bra sil, em nos sa ter ra,
está con so li da da. Po de mos ver o quan to de sim bo lis -
mo pa trió ti co a Ban de i ra trans mi te a to dos os nos sos
con ci da dãos.

O Se na do e to dos nós que re mos ver a Ban de i ra
do Bra sil has te a da não só nos pré di os pú bli cos, mas
tam bém nas re si dên ci as e nos pré di os co mer ci a is,
como ve mos em ou tros pa í ses. Em todo lu gar, ve mos
o sím bo lo da Pá tria. A nos sa vida, aliás, é toda per -
me a da de sím bo los, e a Ban de i ra Na ci o nal é o sím bo -
lo ma i or da nos sa união em tor no de um pro je to co -
mum cha ma do Bra sil.

Por isso, em nome de to dos os Srs. Se na do res,
de i xo re gis tra do nos Ana is do Se na do da Re pú bli ca
que hoje, mais do que nun ca, de ve mos re ve ren ci ar o
sím bo lo da nos sa Pá tria, que é a Ban de i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

Item 1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 58, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pela 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 58, de 2002, que ex clui da ve -
da ção pre vis ta no art. 3º da Lei nº 9.491, de
9 de se tem bro de 1997, as ações de ti das
pela União no ca pi tal do Ban co do Bra sil
S.A., e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, pelo Sr. Re la tor: ilus tre De pu -
ta do Car los Alber to Ro sa do (PFL – RN),
pre li mi nar men te no sen ti do do aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le -
vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i -
ra e or ça men tá ria, e ma ni fes tou-se, no mé ri -
to, fa vo ra vel men te à me di da.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

  – A Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre si -
dên cia no dia 20 de agos to e não che gou a se ins ta lar;

  – Du ran te o pra zo de seis dias após a pu bli ca -
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis -
são Mis ta;

  – A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 28 de agos to, ten do sido apro -
va da por aque la Casa no úl ti mo dia 12;

  – O pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi -
ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se
no dia 27 de se tem bro, e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia, no di a12 de ou tu bro, ten do sido pror ro ga do
por Ato do Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o -
nal, da ta do de 11 de ou tu bro;

  – A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te 
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 14, pas san do a so -
bres tar to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas
des ta Casa até que se ul ti me a sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Fran ce -
li no Pe re i ra Re la tor Re vi sor da ma té ria, a quem con -
ce do a pa la vra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se da Me di da 
Pro vi só ria nº 58, de 2002, que ex clui as ações de ti das 
di re ta ou in di re ta men te pela União que ex ce dam o
con tro le aci o ná rio do Ban co do Bra sil da ve da ção pre -
vis ta pelo art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de
1997, que dis põe so bre o Pro gra ma Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção.

Tal ex clu são, com ple men ta da com a trans fe rên -
cia des sas ações ex ce den tes do Fun do de Amor ti za -
ção da Dí vi da Pú bli ca para o Fun do Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção, per mi ti rá a ven da dos tí tu los em Bol sa,
como, aliás, já está ocor ren do. Os re qui si tos cons ti tu -
ci o na is de re le vân cia e ur gên cia fo ram aten di dos, as -
sim como as de ma is dis po si ções do §1º do art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

O pro ces so de ven da per mi ti rá a re es tru tu ra ção
so ci al do Ban co do Bra sil, pos si bi li tan do sua ade são
ao mer ca do de va lo res mo bi liá ri os ou a novo mer ca do 
ins ti tu í do pela Bol sa de Va lo res de São Pa u lo.

Na há qual quer ob je ção a fa zer quan to aos re -
qui si tos de cons ti tu ci o na li da de, de ju ri di ci da de e de
téc ni ca le gis la ti va. Como a ope ra ção não gera gas tos
para o Exe cu ti vo e os re cur sos ob ti dos com a ali e na -
ção de ações se rão in te gral men te uti li za dos para o
aba ti men to da dí vi da pú bli ca fe de ral, a Me di da Pro vi -
só ria nº 58 aten de aos re qui si tos de ade qua ção or ça -
men tá ria e fi nan ce i ra, con for me dis põe a Re so lu ção
nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.

Enten do que a ini ci a ti va es ti mu la a mo der ni za -
ção do Ban co do Bra sil e uma ma i or de mo cra ti za ção
e pul ve ri za ção do seu ca pi tal. As ações que es tão
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sen do ne go ci a das, in clu si ve com a uti li za ção de sal do 
do Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço, per mi -
tem que, pela pri me i ra vez na lon ga his tó ria da ins ti tu -
i ção, os tra ba lha do res pos sam par ti ci par di re ta men te
do seu ca pi tal.

Por um cur to in ter va lo da mi nha vida par la men -
tar, tive a hon ra de in te grar a ad mi nis tra ção su pe ri or
do Ban co do Bra sil como seu Vice-Pre si den te, ten do
res pon di do, por uma cen te na de ve zes, pela Pre si -
dên cia da que la ins ti tu i ção. Pude, en tão, en ten der a
im por tân cia do Ban co para a eco no mia bra si le i ra,
para os ci da dãos e as em pre sas des te País – gran des 
e pe que nas –, e com pre en di a ra zão do ca ri nho que
to dos os bra si le i ros têm pela ins ti tu i ção que, ago ra,
dá mais um pas so in te gran do o seu ca pi tal às eco no -
mi as da po pu la ção.

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela ad mis si bi li da -
de da Me di da Pro vi só ria nº 58, con si de ra dos os pres -
su pos tos de re le vân cia e de ur gên cia.

Opi no, tam bém, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di -
ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri to, pela sua
apro va ção.

Sr. Pre si den te, de se jo ape nas acres cen tar que
pro fi ro este pa re cer com sa tis fa ção e res pe i to a uma
ins ti tu i ção cuja Vice-Pre si dên cia e Pre si dên cia exer ci
du ran te cin co anos e pela qual te nho um gran de res -
pe i to, por que ali es tão os fun da men tos da vida fi nan -
ce i ra do País e da pró pria ins ti tu i ção que re pre sen ta -
mos, o Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de

ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá, em apre ci a ção
pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to dos pres su pos -
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so lu ção nº 1, de
2002, do Con gres so Na ci o nal.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor, De pu ta do
Car los Alber to Ro sa do (PFL – RN), que con clu iu pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da me di da pro vi só ria, ten do toda a Casa
ou vi do, tam bém, o pa re cer do Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa mos à apre ci a ção do mé ri to.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria, em tur no

úni co.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

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

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, ape nas que ro fa zer re fe rên cia ao
fato de que re al men te pre ci sa mos apro var essa me di -
da pro vi só ria, uma vez que os con tra tos para a ali e na -
ção des sas ações do Ban co do Bra sil, que ago ra pas -
sam a se des vin cu lar do FAD, Fun do de Amor ti za ção
da Dí vi da Pú bli ca Mo bi liá ria Fe de ral, já es tão sen do
co lo ca dos em ofer ta na Inter net, no site do Ban co do
Bra sil. Por tan to, já es tão em an da men to es sas ven -
das, e os con tra tos es tão sen do as si na dos. Se não
apro var mos essa me di da pro vi só ria den tro do pra zo,
ela de ca i rá e ha ve rá, evi den te men te, uma enor me di -
fi cul da de para se re sol ve rem, de po is, es ses atos ju rí -
di cos já re a li za dos.

Tra ta-se de uma de mons tra ção de que o novo
mo de lo ado ta do para a vo ta ção e apre ci a ção das me -
di das pro vi só ri as na Câ ma ra e no Se na do é bem-su -
ce di do. Esti vés se mos nós com es sas me di das pro vi -
só ri as sen do vo ta das no Con gres so Na ci o nal, pro va -
vel men te es ta ría mos di an te de uma das pri me i ras cri -
ses a se rem re sol vi das pelo pró xi mo Go ver no, que to -
ma rá pos se no dia 1º de ja ne i ro.

Por tan to, que ro fa zer essa res sal va e cha mar a
aten ção para o fato de que é mu i to im por tan te, é fun -
da men tal apro var mos essa me di da pro vi só ria, pois
ela já está ge ran do efe i tos no mun do ju rí di co. Por tan -
to, caso ela não ve nha a ser apro va da e haja um de -
cur so de pra zo, inú me ras si tu a ções se rão cri a das no
mun do ju rí di co que fi ca rão pas sí ve is de uma so lu ção
a ser apre sen ta da por de cre to le gis la ti vo do Con gres -
so, uma enor me di fi cul da de que este Con gres so te -
ria, que não vale a pena, nes te mo men to, ser en ca ra -
da e en fren ta da.

Era esse o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre -
si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, está en cer -

ra da a dis cus são.
Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria nº 58, de 2002,

apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -

ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
Em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a me di -
da pro vi só ria que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum, com o apo i a men to
da Srª Se na do ra He lo í sa He le na, bem como do Srs. Se -
na do res Car los Wil son e Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na -
dor Tião Vi a na pede ve ri fi ca ção de quo rum . Sen do
re gi men tal a so li ci ta ção, S. Exª será aten di do.

Faço um ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res
que se en con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa
para que ve nham ao ple ná rio por que es ta mos em
pro ces so de ve ri fi ca ção de quo rum.

Peço a ori en ta ção das Ban ca das.
Como vota o Lí der do Go ver no em re la ção ao

pe di do de ve ri fi ca ção de quo rum?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL

vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PMDB?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O

PMDB vota “sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o Lí der do PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –

Sr. Pre si den te, o PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como

vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, em bo ra te nha mos o co nhe ci men to de
que a Jus ti ça Fe de ral apro vou li mi nar, a pe di do dos
aci o nis tas mi no ri tá ri os do Ban co do Bra sil, para que
não hou ves se a ven da das ações do Ban co do Bra sil,
o PTB en ca mi nha fa vo ra vel men te à pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do ou tros Lí de res que que i ram en ca mi nhar a vo -
ta ção, de ter mi no à Se cre ta ria da Mesa que pre pa re o
pa i nel de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, a Opo si ção vota con tra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª já
se pro nun ci ou e vol ta a se pro nun ci ar pela Li de ran ça
do Go ver no, pe din do voto afir ma ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Infor mo
aos Se na do res Jef fer son Pé res e Se bas tião Ro cha,
que es tão che gan do ao ple ná rio, que há um pe di do
de ve ri fi ca ção de quo rum.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pela or -
dem, tem V. Exª a pa la vra, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape -
nas para cha mar a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na -
do res no sen ti do de que esse pe di do de ve ri fi ca ção
tam bém está sen do usa do para fa zer cair o quo rum
de vo ta ção e im pe dir, sub se qüen te men te, a vo ta ção
da emen da cons ti tu ci o nal da re for ma do Po der Ju di -
ciá rio. 

Por tan to, res sal to aos Se na do res au sen tes do
ple ná rio que o que está em jogo não é só a me di da
pro vi só ria que está sen do vo ta da, mas, em não ha -
ven do quo rum, evi den te men te to das as de ma is ma -
té ri as da pa u ta fi cam tam bém com pro me ti das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem ra zão. Se, por aca so, não hou ver quo rum, a
Ordem do Dia es ta rá en cer ra da. Cai a Ordem do Dia.

A SRª HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

A SRª HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
ape nas para es cla re cer ao Se na dor José Fo ga ça –
tal vez S. Exª não te nha co nhe ci men to ain da – que o
Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá, já vai der -
ru bar a Ordem do Dia no se gun do pon to da pa u ta, ou
seja, na me di da pro vi só ria se guin te. Por tan to, é bom
que isso seja de vi da men te par ti lha do, em nome da
trans pa rên cia, que é fun da men tal nas re la ções da
Casa. Essa obs tru ção, S. Exª já a fará no se gun do
pon to da pa u ta. 

Sr. Pre si den te, não es ta mos agin do como se
hou ves se ab so lu ta men te nada de mais. Tra ta-se de
re gras re gi men ta is que es tão aqui sen do pre ser va -
das. (Pa u sa.)

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – 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.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pela
Li de ran ça do PDT, gos ta ria de anun ci ar que de cla ra -
mos a Ban ca da em obs tru ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB tam bém está em obs -
tru ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pe di do
é re gi men tal, mas quem vo tou já teve o voto com pu ta -
do. Con tu do, pode mo di fi cá-lo, por que não en cer ra -
mos o pro ces so de vo ta ção. Isso é di fe ren te. (Pa u sa.)

A Mesa con vo ca as Srªs e os Srs. Se na do res
que ve nham ao ple ná rio a fim de exer ci ta rem o di re i to
de voto, caso que i ram fazê-lo.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Par ti do ao
qual per ten ço está em obs tru ção. Mas, quan do o Lí -
der a anun ci ou, eu já ha via vo ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está cer to.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, vale 
o voto?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vale o
voto. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tomo a li -
ber da de de ler o in ci so X do art. 293 do Re gi men to
Inter no

Art. 293. No pro ces so sim bó li co ob ser var-se-ão
as se guin tes nor mas:

(...)
X – se, ao pro ces sar-se a ve ri fi ca ção, os re que -

ren tes não es ti ve rem pre sen tes ou de i xa rem de vo tar, 
con si de rar-se-á como ten do dela de sis ti do.

(Pa u sa.)
Se na dor Tião Vi a na, V. Exª já vo tou? (Pa u sa.)
Se V. Exª não vo tar, o seu pe di do de ve ri fi ca ção

cai; e, se V. Exª vo tar, ha ve rá quo rum. (Ri sos.)
A Mesa vol ta a in sis tir para que os Srs. Se na do -

res que ain da não vo ta ram ou se en con tram fora do
ple ná rio ve nham a este re cin to, por que a Pre si dên cia
vai en cer rar o pro ces so de ve ri fi ca ção de quo rum.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

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

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, os Se na do res da Opo si ção já es tão vin do ao ple -
ná rio para vo tar. Está va mos em re u nião, mas S. Exªs
já es tão che gan do. Só peço que aguar de um mo men -
to, para ga ran tir-lhes o voto.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, V. Exª so li ci tou, e a Mesa, que cos -
tu ma ser tão be ne vo len te com os Srs. Se na do res,
con ti nua aguar dan do os seus li de ra dos. (Pa u sa.)

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Peço a V. Exª que con si de re 
meu voto “sim”, pelo fato de o equi pa men to ele trô ni co
não es tar ace i tan do o re gis tro. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
pre si diu a ses são an te ri or men te, e sua se nha fi cou
pre sa. Vou con si de rar o voto “sim” de V. Exª.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Obri ga do, 
Sr. Pre si den te. (Pa u sa.)

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Há um equí -
vo co na mi nha se nha. Gos ta ria que re gis tras se o
meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou de -
ter mi nar à Se cre ta ria que o au xi lie.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pa u sa.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, a Mesa, mu i to hon ra da, só
está aguar dan do o voto de V. Exª para en cer rar o
pro ces so de vo ta ção. O Se na do in te i ro aten deu ao
ape lo da Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Agra de ço a aten ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to -
dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou de cla rar en -
cer ra do o pro ces so de vo ta ção.

Escla re ço que são 53 os vo tan tes, pois o Se -
na dor Edi son Lo bão de cla rou o seu voto fa vo rá vel.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 43 Srs. Se na do res; e NÃO, nove. 

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 53
A me di da pro vi só ria foi apro va da e vai à pro mul -

ga ção.
É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 58, DE 2002

Exclui da ve da ção pre vis ta no art. 3º 
da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de
1997, as ações de ti das pela União Ca pi tal 
do Ban co do Bra sil S.A., e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam ex clu í das da ve da ção pre vis ta no art. 

3º da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, as ações
de ti das, di re ta ou in di re ta men te, pela União que ex ce -
dam o con tro le aci o ná rio do Ban co do Bra sil S.A.

Art. 2º A união fica au to ri za da a trans fe rir, do
Fun do de Amor ti za ção da Dí vi da Pú bli ca Mo bi liá ria
Fe de ral para o fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção –
FND, as ações de sua ti tu la ri da de, ex ce den tes ao mí -
ni mo ne ces sá rio à ma nu ten ção do con tro le aci o ná rio
do Ban co do Bra sil S.A.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 25, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com a re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 25, de 2002, pro ve -
ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 59, de 2002,
que dis põe so bre a uti li za ção das fon tes de
re cur sos exis ten tes no Te sou ro Na ci o nal no
en cer ra men to do exer cí cio fi nan ce i ro de
2001, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº
25 de 2002, e con trá rio às Emen das nºs 1 a
3, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do Fran cis co Dor nel les (PPB –
RJ). 

Pre li mi nar men te, pelo aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, quan to ao mé -
ri to, fa vo rá vel na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são
nº 25, de 2002, e con trá rio às Emen das nºs 1 a 3.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos: 

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre si -
dên cia no dia 20 de agos to e não che gou a se ins ta lar;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca ção
da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, fo ram
apre sen ta das as Emen das nºs 1 a 3 pe ran te a Co mis são 
Mis ta; 

– a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos
De pu ta dos no dia 29 de agos to, ten do sido apre ci a da
na que la Casa no úl ti mo dia 12, que con clu iu pela apro -
va ção, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são; 

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para a tra mi -
ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se
no dia 29 de se tem bro, e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia no dia 14 de ou tu bro, ten do sido pror ro ga do
por ato do Pre si den te da Mesa do Con gres so Na ci o -
nal da ta do de 11 de ou tu bro; 

– a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 14, pas san do a so -
bres tar to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas
des ta Casa até que se ul ti me a sua vo ta ção. 

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. 

Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor Ro me -
ro Jucá Re la tor Re vi sor da ma té ria nes ta Casa. 

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 01, de 2002-CN. 

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor De pu ta do
Fran cis co Dor nel les, pelo aten di men to dos pres su -
pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia, ur gên cia e pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro -
vi só ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, eu gos ta ria de fa zer um ape lo aos Srs. Lí de res
no sen ti do do adi a men to des se pro ces so de vo ta -
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ção, re to man do-o ama nhã. Estou fa zen do o ape lo
por que essa me di da pro vi só ria re ce beu um pro je to
de lei de con ver são na Câ ma ra dos De pu ta dos e
tra ta da des vin cu la ção de al guns fun dos para a ope -
ra ci o na li za ção dos gas tos, en tre eles a ques tão da
Ma ri nha.

Exis te um ple i to do co man do da Ma ri nha para
que seja tam bém ex cep ci o na li za do o fun do des ti na do 
ao co man do da Ma ri nha, nos ter mos dos arts. 48 e 49
da Lei nº 9.478. O que isso re pre sen ta? Se hou ver
essa des vin cu la ção, isso re pre sen ta cer ca de tre zen -
tos mi lhões de re a is para que a Ma ri nha bra si le i ra
pos sa se equi par e me lho rar a sua atu a ção. Qual é a
di fi cul da de? É ten tar ne go ci ar um mon tan te des ses
re cur sos com a área eco nô mi ca. Esta mos tra tan do a
ques tão de hoje para ama nhã, já ini ci a mos as con ver -
sa ções, mas se vo tar mos ago ra, como não te nho ain -
da o si nal ver de da área eco nô mi ca, te rei que re je i tar
a emen da e, por tan to, pri var a Ma ri nha dos tre zen tos
mi lhões. Se ti ver mos vin te e qua tro ho ras, po de re mos 
ten tar che gar a um acor do e, pos si vel men te, ten tar
alo car os tre zen tos mi lhões para a Ma ri nha. 

Gos ta ria, por tan to, de su ge rir às Li de ran ças o
en cer ra men to do pro ces so de vo ta ção e a re to ma da
ama nhã.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

A SRª HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, (Ri -
sos.) – des cul pe-me, mas o Se na dor Edu ar do Su plicy 
es ta va di zen do que como es tou de bom hu mor deve
sair al gu ma co i sa boa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É bom
ver V. Exª de bom hu mor. (Ri sos.)

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, o Se na dor Tião Vi a na, há pou co, me
lem bra va um ver si nho mu i to bo ni to de Ce cí lia Me i re -
les: “Só se diz o que se en ten de”. 

E há algo in te res san te. Às ve zes meus ne u rô ni -
os mi le na res não fun ci o nam bem; mas às ve zes fun ci -
o nam. Lem bra va-me há pou co o Se na dor Artur da Tá -
vo la de uma ras te i ra re gi men tal que o Se na dor Ro -
me ro Jucá nos pas sou. Por tan to, não é ne ces sá rio S.
Exª nos fa zer o ape lo. S. Exª não uti li zou sua por ção
ter nu ra no pri me i ro pon to, há pou co, quan do que ría -
mos um acor do e não foi pos sí vel. No mo men to não é
ne ces sá rio o acor do, por que como a Ban ca da go ver -
nis ta con ta com am pla ma i o ria na Casa, bas ta o tra -
ba lho de um se gun do. Não será pela Opo si ção, que

as sim agi ria por que o tema não ape nas se re fe re à
Ma ri nha. Tra ta-se de ma té ria de alta com ple xi da de, e
é até bom que o de ba te seja re a li za do ama nhã. Mas é 
evi den te que a Opo si ção não cri a rá obs tá cu los.
Embo ra sa i ba S. Exª que não há ne ces si da de de
acor do. Bas ta en vi ar um re que ri men to de vo ta ção no -
mi nal, como sem pre, por que exis te a ten dên cia “pa -
trol”, o tra tor que apro va tudo apro va ria mais uma vez. 
Mas va mos exer ci tar um pou co nos sa por ção ter nu ra, 
em bo ra sin ce ra men te não apre cie essa si tu a ção.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ro me ro Jucá, não há apar tes.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Ape -
nas para res pon der à ob ser va ção fe i ta: foi exa ta men -
te no sen ti do de per mi tir que a Opo si ção par ti ci pas se
da ação.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim.
Con sul ta rei as Li de ran ças. A Pre si dên cia está re gi -
men tal men te im pe di da de ace i tar re que ri men to de
adi a men to. Não hou ve re que ri men to de adi a men to,
mas como V. Exª está re que ren do a trans fe rên cia, vou 
con sul tar as Li de ran ças. Se hou ver en ten di men to das 
Li de ran ças...

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Po -
der-se-ia der ru bar a Ordem do Dia, Sr. Pre si den te.
Mas en ten do ser mais ele gan te...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – ...no sen -
ti do de trans fe rir a apre ci a ção da ma té ria, tudo bem! 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ouço o
Lí der do Go ver no. (Pa u sa). S. Exª já se pro nun ci ou.

Ouço o PFL para sa ber se con cor da com a
trans fe rên cia.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, con cor da mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ouço o
Blo co PSDB/PPB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, con cor da mos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, o PMDB tam bém con cor da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
tam bém con cor da. O PFL já se pro nun ci ou. Ouço o
PDT.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, so mos a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB con cor da com o adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma i o ria 
dos Srs. Lí de res con cor da com o adi a men to. Essa
me di da pro vi só ria aca ba de tran car a pa u ta e será in -
clu í da ama nhã, se Deus qui ser, na for ma como os Lí -
de res de ma ni fes ta ram. 

São os se guin tes os itens so bres ta dos:

– 3 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 26, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com a re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de 
Con ver são nº 26, de 2002, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria 61, de 2002, que dis põe so bre a as sun -
ção, pela União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te
ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de
guer ra con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope -
ra das por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo
pú bli co, ex clu í das as em pre sas de táxi aé reo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, na for ma 
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 26 de 2002, pro fe ri -
do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti -
tu i ção à Co mis são Mis ta , Re la tor: De pu ta do Her cu la -
no Anghi net ti (PPB-MG).

Re la tor Re vi sor: Se na dor 

– 4 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 27, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com a re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 27, de 2002, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria  62,  de  2002,  que  al te 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, na for ma 
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 27 de 2002, pro fe ri -
do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti -
tu i ção à Co mis são Mis ta , Re la tor: De pu ta do Pa u lo
Ma ri nho (PFL-MA).

Re la tor Re vi sor: Se na dor 

– 5 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 28, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com a re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 28, de 2002, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria 69, de 2002, que dis põe so bre a pro te ção
de in for ma ção não di vul ga da sub me ti da para apro va -
ção da co mer ci a li za ção de pro du tos e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, na for ma 
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 28 de 2002, in cor -
po ran do in te gral men te a Emen da nº 14 e, par ci al -
men te, a Emen da nº 11; e con trá rio às de ma is, pro fe -
ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs -
ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Hugo
Bi ehl (PPB-SC).

Re la tor Re vi sor: Se na dor

– 6 –

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 128, DE 2002-COMPLEMENTAR
(Tra mi tan do em con jun to com o 

Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de 2002
Com ple men tar)

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

Re que ri men to nº 532, de 2002)

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co do Pro je to de Lei do
Se na do nº 128, de 2002-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra dis po si ti vos
da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, que dis põe so bre o im pos to dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la -
ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços
de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co -
mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.017, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to,
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE, que apre sen ta; e
pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de
2002-Com ple men tar, que tra mi ta em con jun to.
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– 7 –

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 22, DE 2002   – COMPLEMENTAR

(Tra mi tan do em con jun to com o 
Pro je to de Lei do Se na do nº 128, de 2002

Com ple men tar)
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

 do Re gi men to Inter no,nos ter mos do 
Re que ri men to nº 532, de 2002)

Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de 2002-Com -
ple men tar, de au to ria do Se na dor Antô nio Car los Va -
la da res e ou tros Se nho res Se na do res, que al te ra dis -
po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem -
bro de 1996, para re gu lar a subs ti tu i ção tri bu tá ria no
cam po do im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu -
la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços
de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co -
mu ni ca ções.

– 8 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 

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

Re que ri men to nº 533, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 68, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.037, de 2002, Re la tor: Se na dor Car los Be zer -
ra), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi -
va len te a até se ten ta e cin co mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, en tre a Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF) e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e 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.

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

– 9 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2002 
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 

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

Re que ri men to nº 534, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 69, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de

Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.038, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia, e o
Go ver no do Esta do de Go iás a con ce der con tra ga -
ran tia à União   – am bas re fe ren tes ao em prés ti mo da
Sa ne a men to de Go iás S/A (SANEAGO) jun to ao Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va -
lor equi va len te a até 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,
des ti na do 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.

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

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, 

de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo di fi ca ções
na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, ten do

Pa re ce res sob nºs 538 e 1.035, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ber nar do Ca bral,

  – 1º Pro nun ci a men to: (so bre as Pro pos tas): fa -
vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000, com as Emen das nºs 1 a 105-CCJ, que
apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri men tos de des -
ta que nºs 340 a 356, de 2002; e pela pre ju di ci a li da de
das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de
1995, 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999, 
1, 5, 20, de 2000 e 15, de 2001, que tra mi tam em con -
jun to; e

  – 2º Pro nun ci a men to: (so bre as Emen das nºs
106 a 239, de Ple ná rio, apre sen ta das du ran te a dis -
cus são em pri me i ro tur no): fa vo rá vel às Emen das nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146, 
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; fa vo rá vel, nos ter mos de su be men das, às
Emen das nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
pre ju di ci a li da de das Emen das nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela re je i ção das Emen das nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
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144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239. 

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de ju nho pas sa do, quan -
do teve sua dis cus são en cer ra da, em pri me i ro tur no,
com apre sen ta ção de emen das.

– 11 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1995

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção 

nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,
 de 1995; 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos
27 e 168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri -
as en tre os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.

– 13 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas 
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 
5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 

1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra He lo -
í sa He le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e o
art. 168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer,
para os po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li mi tes nas
do ta ções das res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 23, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as 

Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 54, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,
 de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.
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– 18 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 62, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 62, 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 a alí nea a do in ci so I do
ar ti go 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter mi nar ele i -
ções di re tas para os ór gãos di re ti vos dos tri bu na is.

– 19 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 71, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 71, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

– 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 74, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 

de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92,
 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 74, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi nis té -
rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 81, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 

de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92,
 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça.

– 22 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 92, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 92, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102
da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men te,
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes de di re i to,
ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem bros dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

– 23 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

 de 1999; 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 24 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

 de 1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José 
Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la -
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

– 25 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

 de 1999; 1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti -

Novembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  20 22213

NOVEMBRO 20021144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli -
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

– 26 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,

 de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 
Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co -
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

– 27 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 14, 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 14, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com 
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni da -
des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na
sua ba lan ça com o ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ri car do San tos.

– 28 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no, 
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do
San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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 Osmar Dias.

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 380, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 380, de 2001, que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Sô nia Ivar para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra na ci da de de Braz lân dia   – DF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 9, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lind berg Cury.

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 206, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 206, de 2002 (nº 1.287/2001, 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 “Cul tu ra e Sa ú de” a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca i a pô nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer  fa vo rá vel, sob nº 747, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

– 31 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 209, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 209, de 2002 (nº 1.294/2001, 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 Alter na ti va de Ra di o di fu -
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de São Lou ren ço, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 748, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Arlin -
do Por to.

– 32 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 229, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 229, de 2002 (nº 1.168/2001, 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, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana
Nu nes do Rêgo – ABACANR a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Por ta le gre, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 923, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc : Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

– 33 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 239, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 239, de 2002 (nº 1.008/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral
e So ci al Me tró po le a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Andra di na, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 925, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

– 34 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 240, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 240, de 2002 (nº 1.019/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras “ACTF” a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Três Fron te i ras, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 926, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos.

– 35 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 241, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 241, de 2002 (nº 1.024/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Só cio-Cul tu ral Ri be i rão Bran co a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ri be i rão Bran co, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 806, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Val mir
Ama ral.

– 36 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 242, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 242, de 2002 (nº 1.047/2001, na Câ -

ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Apo di/RN (ACAPORN) a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Apo di, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 927, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

– 37 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 243, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 243, de 2002 (nº 1.052/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Extre moz, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 928, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc: Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

– 38 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 245, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 245, de 2002 (nº 1.218/2001, 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 e Esco la de Rá dio São
José do Vale do Rio Pre to (ACERSJ) a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José 
do Vale do Rio Pre to, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 929, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

– 39 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 257, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 257, de 2002 (nº 1.170/2001, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Cor bé lia a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cor bé lia, Esta do
do Pa ra ná, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 755, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 40 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 258, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 258, de 2002 (nº 1.214/2001, 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 Par que Ama zô 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
Go iâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 933, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos.

– 41 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 259, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 259, de 2002 (nº 1.252/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de San ta Ma ria/RN ACCCSM/RN a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma -
ria, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 934, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 42 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 261, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 261, de 2002 (nº 978/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de San ta Alber ti na 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 Alber ti na,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 935, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 43 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 264, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 264, de 2002 (nº 1.106/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral do Mu ni cí pio de Indi a ra – Go iás 

(Rá dio Edu ca ti va 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 Indi a ra, Esta do de
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 756, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 44 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 265, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 265, de 2002 (nº 1.128/2001, 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 Pi ra po zi nho a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi -
ra po zi nho, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 936, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se 
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na. 
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

V. Exª é o úl ti mo ora dor ins cri to. (Pa u sa.)

O SR. NEY SUASSUNA – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de usar da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No bre
Se na dor Ney Su as su na, con ce di a pa la vra a V. Exª,
mas, pelo ges to de V. Exª, en ten di que de cli na va da
pa la vra.

O Se na dor Edu ar do Su plicy, que se en con tra
na tri bu na, está ofe re cen do a opor tu ni da de para que 
V. Exª faça uso da pa la vra. 

S. Exª fa la rá logo após V. Exª. (Pa u sa.)

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, Srª e Srs. Se na do res, já que pas sa -
mos à lis ta de ora do res, apro ve i to a opor tu ni da de
para fa lar da mi nha sa tis fa ção em ter mos pa ra do de
vo tar as me di das pro vi só ri as, uma vez que a 5ª, que 
iría mos vo tar hoje, pre ci sa ser re pen sa da. To dos sa -
be mos das di fi cul da des que ti ve mos, aqui, quan do
apro va mos a in ser ção do Bra sil no mer ca do pela vo -
ta ção da lei de pa ten tes. Se vo tar mos essa me di da
pro vi só ria tal como está, com cer te za pre ju di ca re -
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mos a li cen ça com pul só ria, e isso nos cri a rá pro ble -
mas, in clu si ve, no pa co te an ti a ids e em to das as de -
ma is áre as de que bra de pa ten tes.

Por essa ra zão, ex tre ma men te pre o cu pa do,
es ta va fa zen do com os Se na do res uma con fe rên cia, 
pe din do a S. Exªs que, em re la ção à 5ª me di da pro -
vi só ria, vo tas sem “não”. A vo ta ção foi adi a da, mas a
ma té ria vol ta rá à pa u ta ama nhã, in sis to no sen ti do
de que to dos os Se na do res ana li sem o tex to des sa
me di da pro vi só ria que, no meu en ten di men to, deve
ser der ro ta da, por que o go ver no pode apre sen tar,
no fu tu ro, ou tra que não crie pro ble mas para o Bra -
sil, evi tan do, as sim, que ele seja pre ju di ca do, prin ci -
pal men te, no que se re fe re a re mé di os e a pa ten tes.

Por isso, Sr. Pre si den te, apro ve i to esta ces são
de pa la vra para pe dir aos Srs. Se na do res que ana li -
sem com cu i da do algo que vi nha ape nas para a
agro pe cuá ria e que, de re pen te, vi rou ge né ri co, pre -
ju di can do ou tras áre as im por tan tes em re la ção às
qua is fir ma mos uma po si ção, de que não po de mos
abrir mão de ma ne i ra al gu ma.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Ney
Su as su na, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
o apar te de V. Exª, no bre Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Ney
Su as su na, V. Exª se re fe re à me di da pro vi só ria
cons tan te do Item nº 5 da pa u ta, que pro te ge as in -
for ma ções de re gis tro de pro du tos far ma cêu ti cos,
agro pe cuá ri os e ou tros pro du tos des sa li nha. Ocor re 
que, ten do em vis ta a for ma da le gis la ção, es sas in -
for ma ções não po dem ser di vul ga das de ma ne i ra
de fi ni ti va, ou seja, a tem po ne nhum po de rão ser di -
vul ga das as in for ma ções téc ni cas ob ti das a par tir do 
re gis tro do pro du to no Mi nis té rio da Sa ú de, no Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra ou no Mi nis té rio com pe ten te.
A me di da pro vi só ria, en tre tan to, está pro pon do – ela 
foi mo di fi ca da na Câ ma ra dos De pu ta dos – que
esse pra zo de guar dar se gre do, man ten do mis té rio
so bre as in for ma ções, seja de 10 anos. E por que 10 
anos? Por que, nes se pe río do, es ta rão as se gu ra dos
os in ves ti men tos da em pre sa in te res sa da ou de ten -
to ra da que la des co ber ta, para que ela pos sa re cu -
pe rar os in ves ti men tos fe i tos a par tir da que le pro du -
to re gis tra do. As in for ma ções po de rão, en tão, ser
tor na das pú bli cas para que ou tros pos sam fa bri car
con gê ne res ou ge né ri cos, o que be ne fi ci a rá os con -
su mi do res, a par tir da po lí ti ca de fa bri ca ção de con -
gê ne res e ge né ri cos. A não ser que eu es te ja equi -
vo ca do, pa re ce-me que no en ten di men to dos con su -

mi do res, por tan to, da po pu la ção bra si le i ra, a me di da 
pro vi só ria é po si ti va. Qu e ro di zer a V. Exª que va mos 
de ba tê-la ama nhã nes te ple ná rio e ou vi rei com mu i -
ta aten ção as ra zões de V. Exª para pe dir o voto
con trá rio. Entre tan to, ex po rei as ra zões pe las qua is
vo ta rei a fa vor.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre 
Se na dor Osmar Dias, as sim à pri me i ra vis ta, tem-se 
a im pres são de que esse é o ob je ti vo. A me di da pro -
vi só ria foi cri a da prin ci pal men te para a agro pe cuá -
ria, para a qual ela se ria ex tre ma men te vá li da.

Apro fun da rei o de ba te, hoje ain da, com ou tros
com pa nhe i ros que de ba te ram co nos co a Lei de Pa -
ten tes, da qual tive a hon ra de ser um dos Re la to res. 
Qu e ria mais pra zo para que en trás se mos no mer ca -
do. Não que ria um úni co ano que de ram quan do fi -
ze mos a Lei de Pa ten tes, mas 10 anos, como é na
Eu ro pa, na Argen ti na, no Chi le. Fo mos der ro ta dos
nes te ple ná rio à épo ca e es ta be le ce mos 1 ano.

A mi nha pre o cu pa ção hoje é que, se ela for
apli ca da como está aju da rá um lado e pre ju di ca rá o
ou tro. Por isso, pedi que to dos os Se na do res se de -
bru cem so bre essa me di da pro vi só ria, para que não 
co me ta mos ne nhum erro. Com toda a cer te za ama -
nhã, no apro fun da men to do de ba te, ha ve re mos de
ver uma for ma que não pre ju di que, de ma ne i ra al gu -
ma, o Bra sil. Já pa ga mos mu i to: per de mos o pi pe li -
ne, pois pa ga mos o res tan te das pa ten tes que não
eram para ser pa gas por ser inad mis sí vel. Já per de -
mos o INPI, que se ria um or ga nis mo for te, com ban -
co ge né ti co e tudo o mais, e hoje é um ór gão fa li do,
que aten de sem pre com ca rên cia de pra zo. Enfim, já 
ti ve mos mu i to pre ju í zo. Isso não pode ocor rer, no va -
men te.

Apro ve i to o en se jo para pe dir aos Srs. Se na do -
res que se apro fun dem no en ten di men to des sa me -
di da pro vi só ria, para que ama nhã o nos so de ba te
seja o mais pro fí cuo e não per mi ta que o Bra sil con -
ti nue vul ne rá vel, por que já hou ve gran de per da
quan do da Lei de Pa ten tes. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria, mais uma vez, de lem -
brar a res pon sa bi li da de que te mos ao apre ci ar essa
me di da pro vi só ria, que pode ser um ins tru men to re -
al men te van ta jo so para o Bra sil, mas não da for ma
como está re di gi da. Qu an do a li, fi quei pre o cu pa do.
Enten do que é ne ces sá rio nos apro fun dar mos no
de ba te para que não te nha mos no va men te per das
em re la ção à Lei de Pa ten tes.

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Wil son, Srªs e 
Srs. Se na do res, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, que
tan to tem ba ta lha do pelo ci ne ma na ci o nal, gos ta ria
de enal te cer pri me i ra men te algo ex tre ma men te po -
si ti vo que está acon te cen do. Fil mes como Ci da de de 
Deus, Ma da me Satã e ou tros têm fe i to com que bra -
si le i ros che guem às sa las de ci ne ma e te nham von -
ta de de apla u dir e as sis tir a ou tros fil mes bra si le i ros
com a mes ma qua li da de. Ci da de de Deus já ba teu
re cor des: mais de 2,5 mi lhões de es pec ta do res pelo 
Bra sil afo ra. É um fil me ex tre ma men te sé rio, ex tra or -
di ná rio, o qual tem le va do as pes so as a re fle ti rem a
res pe i to do que se pas sa numa das áre as de ma i or
di fi cul da de do Bra sil, numa das me tró po les mais de -
sen vol vi das: o Rio de Ja ne i ro. Jus ta men te ali ob ser -
va mos enor mes res tri ções para vi ver com dig ni da -
de, des de a in fân cia e a ado les cên cia. Elas não têm
al ter na ti va se não con vi ver com a mar gi na li da de e a
vi o lên cia, tor nan do-se aviõe zi nhos do nar co trá fi co.
Estão de pa ra béns os res pon sá ve is pela pe lí cu la Ci -
da de de Deus, me re ci da men te de sig na da para re -
pre sen tar o Bra sil no pró xi mo Oscar.

No úl ti mo fi nal de se ma na, tive a opor tu ni da de
de as sis tir ao fil me Ma da me Satã, de ex tra or di ná ria
qua li da de, que mos tra a his tó ria de um per so na gem
que vi veu nos anos 30, jun to ao bon di nho dos Arcos 
da Lapa no Rio de Ja ne i ro. Pu de mos apre ci ar no va -
men te a qua li da de do ci ne ma bra si le i ro pela di re ção 
do fil me, pela qua li da de dos ato res, pe las ima gens,
pela fo to gra fia e pela his tó ria ex tra or di na ri a men te
co mo ven te, que nos faz pen sar na vida de mu i tos
bra si le i ros que, como o per so na gem, so fre ram di fi -
cul da des imen sas para se tor na rem ar tis tas por se -
rem ne gros e ob je to de pre con ce i tos. Ma da me Satã
con se gue, de al gu ma for ma, fa zer-nos pen sar nis so.

Tive a opor tu ni da de de en con trar o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no no ci ne ma. S. Exª e sua es po sa
apla u di ram aque le belo fil me. Fi ca mos con ten tes
com a qua li da de ex tra or di ná ria do fil me bra si le i ro.

Ma da me Satã re ce beu o prê mio de me lhor fil -
me no Fes ti val de Hu el va, na Espa nha, as sim como

seu ator prin ci pal, o de me lhor ator den tre os fil mes
lá apre sen ta dos.

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) – 
Com mu i ta hon ra, 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 Edu ar do Su plicy, so men te para tam bém
ex pres sar a mes ma sa tis fa ção com que V. Exª se
ma ni fes ta na tri bu na, e re for çar esse sen ti men to que 
nós, bra si le i ros, es ta mos ten do com a qua li da de da
pro du ção ci ne ma to grá fi ca na ci o nal nes tes úl ti mos
tem pos. De po is de todo aque le es va zi a men to, a cri -
se ter rí vel que o ci ne ma bra si le i ro en fren tou nos úl ti -
mos anos, ago ra es ta mos vi ven do exa ta men te o
res sur gir des sa su ces são de obras de arte da in dús -
tria ci ne ma to grá fi ca bra si le i ra que nos en che de or -
gu lho, dada a im por tân cia e o sig ni fi ca do que a pro -
du ção ci ne ma to grá fi ca tem em ter mos de pro mo ção 
da pró pria auto-es ti ma bra si le i ra, da re tra ta ção da
nos sa re a li da de e da pro mo ção do Bra sil no ex te ri or. 
Ma da me Satã re al men te é um gran de fil me, con si -
de ra do in ter na ci o nal men te, como, en fim, ou tras pro -
du ções na ci o na is tam bém gran je a ram o mes mo re -
co nhe ci men to e pres tí gio: Ci da de de Deus, O Inva -
sor – ci tan do so men te os úl ti mos. De for ma que isso 
nos leva a ma ni fes tar esse sen ti men to de re go zi jo. V. 
Exª faz mu i to bem em res sal tar a im por tân cia dis so
e a sua pró pria sa tis fa ção de es tar no Rio no úl ti mo
fim de se ma na, apre ci an do as be le zas da nos sa Ci -
da de e ten do a opor tu ni da de de con fra ter ni zar com
seus co le gas re pre sen tan tes da que le Esta do. Meus
cum pri men tos, Se na dor!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Con gra tu lo-me com V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no. Pa ra be ni zo Ka rim Ai nouz, di re tor de Ma da me
Satã, que ga nhou o prê mio de me lhor fil me; Lá za ro
Ra mos, que faz jus ta men te o pa pel de Ma da me
Satã e que re ce beu o prê mio de me lhor ator; e Wal -
ter Car va lho, pela fo to gra fia, pois fo ram ven ce do res
no Fes ti val de Hu el va, na Espa nha, jun ta men te com
ou tro fil me bra si le i ro Uma Vida em Se gre do, de Su -
za na Ama ral, que re ce beu o prê mio es pe ci al do júri
de me lhor di re ção e me lhor atriz para Sa bri na Gre -
ve. Uma Vida em Se gre do é uma adap ta ção do li vro
de Au tran Dou ra do, que fala da per so na gem Bi e la,
moça ma tu ta, que não se adap ta à vida na ci da de. 

Cum pri men ta mos, en tão, os res pon sá ve is por es -
ses fil mes na ci o na is, as sim como tam bém o fil me Ci da -
de de Deus, que vem hon ran do o ci ne ma bra si le i ro.
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O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Edu ar do
Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Com  mu i ta  hon ra,  ilus tre  Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, de po is da tor men ta, há cal ma
e paz no ple ná rio do Se na do. V. Exª, nes te cli ma de
paz, con ce de-nos a opor tu ni da de de abor dar um
pou co a ci ne ma to gra fia bra si le i ra e in ter na ci o nal.
Lem bran do que, efe ti va men te, esta Casa deu uma
con tri bu i ção de ci si va, com a par ti ci pa ção de V. Exª,
de for ma sa li en te, e a dos Se na do res Ro ber to Sa -
tur ni no e José Fo ga ça, e de toda a Co mis são Espe -
ci al do Ci ne ma, para que fos se cri a da no Bra sil a
Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma, que está em ple no
fun ci o na men to. Mas gos ta ria de pe dir a V. Exª que
tam bém men ci o nas se nes ta ex po si ção o fil me Uma
Onda no Ar, com ro te i ro e di re ção de Hel vé cio Rat -
ton, ci ne as ta que vive em Belo Ho ri zon te, mas tam -
bém no Bra sil e no mun do in te i ro, tra tan do ba si ca -
men te, ou ex clu si va men te, do de sa fio do ci ne ma no
Bra sil. O fil me Uma Onda no Ar tem a mes ma di -
men são, em bo ra com uma vi são um pou co di fe ren -
te, do fil me Ci da de de Deus, exa ta men te por que re -
fle te a ba ta lha que tra vou uma li de ran ça de uma vila 
em Belo Ho ri zon te, para im plan tar uma rá dio co mu -
ni tá ria, ou seja, a Rá dio Fa ve la. Essa rá dio foi uma
in ven ção de Mi sa el e de seus com pa nhe i ros, co nhe -
ci da ini ci al men te como Vila do Ca fe zal, mar ca da por 
cer tos es tig mas, que, aos pou cos, trans for mou-se
em onze vi las, li ga das à ci da de pro pri a men te dita.
Esses ami gos nos sos cri a ram a rá dio e en fren ta ram
di fi cul da des para que ela fun ci o nas se. A Po lí cia
tran cou suas por tas e re ti rou os apa re lhos que eram 
uti li za dos por Mi sa el e seus ami gos, até que o Mi -
nis tro das Co mu ni ca ções, Pi men ta da Ve i ga, li be rou 
a au to ri za ção, que foi apro va da pela Câ ma ra dos
De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral. Esti ve mos lá vá -
ri as ve zes e sem pre vol ta re mos. Na úl ti ma vez, eu o
fiz ao lado do en tão can di da to a Pre si den te da Re -
pú bli ca Ciro Go mes, numa re ve la ção de que efe ti va -
men te a rá dio é um su ces so na que la ci da de. Hel vé -
cio Rat ton, en tão, trans for mou a his tó ria da Rá dio
Fa ve la num fil me cha ma do Uma Onda no Ar. Esse
fil me está sen do exi bi do no Bra sil in te i ro, com ma ni -
fes ta ções de mé ri tos de to das as for mas. O fil me se
ajus ta a uma vi são um pou co di fe ren te do fil me Ci -
da de de Deus, mas den tro da mes ma li nha bá si ca.
Assim, é pre ci so ci tar sem pre essa pro du ção que

veio de Mi nas Ge ra is, mas que está ser vin do ao ci -
ne ma na ci o nal e es tran ge i ro tam bém. Pa ra béns a V.
Exª pela ini ci a ti va de pro mo ver o de ba te so bre uma
ati vi da de mu i to im por tan te para o Bra sil.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Não co -
nhe cia ain da o fil me, mas, pelo que ob ser vo, a his tó -
ria des sa rá dio co mu ni tá ria ser vi rá para que nós Se -
na do res e o novo Go ver no ele i to pos sa mos re fle tir
so bre a na tu re za das rá di os co mu ni tá ri as e a le gis -
la ção a res pe i to. Tive co nhe ci men to de que, nes te
úl ti mo fi nal de se ma na, em Bra sí lia, hou ve uma re u -
nião com re pre sen tan tes das rá di os co mu ni tá ri as da 
qual par ti ci pa ram cer ca de 3.000 pes so as. Fo ram
con vi da dos po li ci a is fe de ra is a dar seu tes te mu nho
so bre como ha ver um me lhor re co nhe ci men to do
ser vi ço pres ta do por es sas rá di os co mu ni tá ri as que
de ve ri am me re cer mais aten ção da le gis la ção.

Sa be mos que es sas rá di os pres tam ser vi ços
que mu i tas ve zes não são pres ta dos pe las gran des
emis so ras, que são nor mal men te li ga das a gran des
gru pos eco nô mi cos. Até mes mo emis so ras de gran -
de sig ni fi ca do para a vida na ci o nal, por te rem uma
gran de am pli tu de de in te res ses no no ti ciá rio, es me -
ram-se na no tí cia, mas nem sem pre pres tam à co -
mu ni da de os ser vi ços que pres tam as rá di os co mu -
ni tá ri as. Esse fil me cer ta men te con tri bu i rá para co -
nhe cer mos me lhor es ses fa tos.

A pro pó si to, re gis tro que, nes tes dias, se está
re a li zan do o 35º Fes ti val de Bra sí lia do Ci ne ma Bra -
si le i ro, em que há a com pe ti ção de, pelo me nos,
seis fil mes iné di tos de lon ga me tra gem, tais como
Ama re lo Man ga, di ri gi do por Cláu dio Assis; Cama
de Gato, de Ale xan dre Stock ler; A Fes ta de Mar ga -
ret te, de Assis e Re na to Fal cão. Há ain da ou tros fil -
mes que não tive a opor tu ni da de de co nhe cer, como 
Dois Per di dos Numa No i te Suja, de José Jof fily, e
Lua Cam ba rá, de Ca riry. So mos to dos con vi da dos a
as sis tir aos fil mes des se 35º Fes ti val de Ci ne ma.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Se na dor Lind berg Cury, ouço V. Exª para que tam -
bém pos sa par ti ci par des sa ho me na gem ao ci ne ma
bra si le i ro.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª é um Se na dor bas tan te atu -
an te. Entre as sun tos eco nô mi cos e po lí ti cos de ba ti -
dos ex ten si va men te no Se na do com mu i ta fre qüên -
cia, haja vis ta que esta Casa tra ta de te mas des sa
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na tu re za, V. Exª traz a cul tu ra à tona. Pa ra be ni zo-o
por vá ri as ra zões e, prin ci pal men te, pela cri a ção da
Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma, que mos tra por que
veio, pois está le van do a ci ne ma to gra fia bra si le i ra
para o mun do todo. Eu pla ne ja va re gis trar – e V. Exª
o fez com an te ce dên cia – o 35º Fes ti val do Ci ne ma 
Bra si le i ro, que se re a li za em Bra sí lia cri an do uma
im por tan te tra di ção e tra zen do lan ça men tos pro -
du zi dos du ran te os anos an te ri o res. Assim, tan to o 
pú bli co bra si le i ro quan to o bra si li en se têm opor tu -
ni da de de co nhe cer as prin ci pa is pro pos tas ofe re -
ci das pelo ci ne ma. Par ti ci pei do Pri me i ro Fes ti val
do Ci ne ma Bra si le i ro em Bra sí lia. Como o tem po
pas sa de for ma ver ti gi no sa, as sis te-se, atu al men -
te, ao 35º Fes ti val. Será, en tão, uma opor tu ni da de, 
es pe ci al men te para os Par la men ta res que têm
atu a do na área da cul tu ra, de ver de per to esse
even to re a li za do em nos sa Ca pi tal. Pa ra be ni zo-o
por ci tar fil mes que es tão re per cu tin do no mun do
ci ne ma to grá fi co em qua se to dos os fes ti va is. Apre -
sen to os meus cum pri men tos e re no vo o con vi te a
to dos para que acom pa nhem o 35º Fes ti val do Ci -
ne ma Bra si le i ro, sen do a pre sen ça dos Par la men -
ta res im por tan tís si ma, prin ci pal men te por que se
fala em cul tu ra e se pode ve ri fi car se os tra ba lhos
fe i tos aqui nes ta Casa es tão sen do bem di re ci o na -
dos. Mu i to obri ga do!

O SR. EDUARDO SUPLICY – (Blo co/PT – SP) 
– Qu e ro, en tão, re for çar o con vi te que V. Exª, como
Se na dor do Dis tri to Fe de ral, faz-nos para as sis tir -
mos ao 35º Fes ti val de Ci ne ma, quan do se rão exi bi -
dos, além dos fil mes que men ci o nei, Ce les te e
Estre la; o ain da iné di to se gun do lon ga me tra gem de 
Bet se de Pa u la, O Ca sa men to de Lou i se; e ain da
um ou tro fil me de Ala in Fres not, Des mun do, am bi en -
ta do no Bra sil do séc. XVI e fa la do em por tu guês ar -
ca i co, exi bi do com le gen das em tra du ção para a for -
ma cor ren te do idi o ma. 

O fil me é ba se a do em um ro man ce da es cri to -
ra Ana Mi ran da com base em fa tos his tó ri cos ve rí -
di cos. 

Se ria im por tan te que, de fato, dés se mos for ça
ao ci ne ma bra si le i ro, com pa re cen do a essa amos tra 
de fil mes como Ci da de de Deus e Ma da me Satã,
que ga nhou o prê mio Co lom bo de Ouro, no Fes ti val
de Ci ne ma re a li za do nes se fi nal de se ma na na
Espa nha.

Gos ta ria, ain da, de res sal tar, Sr. Pre si den te, a
im por tân cia do en con tro que se está re a li zan do no
Con gres so Na ci o nal, A Cú pu la Par la men tar de Inte -
gra ção Con ti nen tal, que dis cu ti rá o pro ces so de for -

ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a
Alca. Se ria im por tan te re fle tir mos a res pe i to das ob -
ser va ções for mu la das na úl ti ma quin ta-fe i ra na Fo -
lha de S.Pa u lo por Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú ni or: 

“Como fica a Alca de po is das re cen tes ele i -
ções nos EUA e no Bra sil? Tudo in di ca que pior. Um
acor do só será con clu í do, se o Bra sil se con for mar
com uma ne go ci a ção que se re ve la rá cada vez mais 
pro ble má ti ca e de se qui li bra da.

Ao lon go dos úl ti mos anos, Pa u lo No gue i ra Ba -
tis ta tem pro cu ra do ex pli car por que a Alca era uma
ini ci a ti va po ten ci al men te pe ri go sa para o Bra sil.
Com o go ver no de Ge or ge W. Bush, as pers pec ti vas 
da Alca tor na ram-se ain da mais som bri as. Os EUA
pas sa ram a se guir, com uma dose de fran que za ma -
i or do que a ha bi tu al, uma con cep ção mu i to pe cu li ar 
de li vre co mér cio, con cep ção que pode ser re su mi -
da da se guin te for ma: por um lado, o má xi mo de
aber tu ra nos te mas e se to res em que os EUA apre -
sen tam van ta gens com pe ti ti vas; por ou tro, pro te ci o -
nis mo, não raro sem dis far ces, para os se to res frá -
ge is ou pou co com pe ti ti vos da eco no mia nor te-ame -
ri ca na.

Sem pre foi um pou co as sim. Mas nos tem pos de 
Bush as su ti le zas e hi po cri si as fo ram para o es pa ço.

Essa nova li nha re ce beu um cla ro en dos so nas 
ele i ções de meio de man da to, nes te iní cio de no -
vem bro. É cla ro que pe sou de ci si va men te o pres tí -
gio con quis ta do pelo Go ver no Bush na luta con tra o
ter ro ris mo. Eis aí a gran de con tri bu i ção de Bin La -
den e seus cor re li gi o ná ri os: con se gui ram des per tar
e le gi ti mar os pi o res ins tin tos e ten dên ci as dos EUA. 
Em re tros pec to, pode-se per ce ber que, gra ças a
eles, um go ver no que co me çou fra co e meio de sa -
cre di ta do en con trou um pon to de apo io para se re -
cu pe rar po li ti ca men te. 

Mas, além do efe i to Bin La den, ques tões eco -
nô mi cas e de co mér cio ex te ri or ti ve ram gran de in -
fluên cia nos re sul ta dos das ele i ções em vá ri os Esta -
dos ou re giões. Em 2001-2002, a apli ca ção de me di -
das de apo io se to ri al ou pro te ção con tra a con cor -
rên cia es tran ge i ra foi cu i da do sa men te ca li bra da
para re for çar o ca ci fe po lí ti co-ele i to ral do pre si den te
Bush e do Par ti do Re pu bli ca no. Por exem plo: as res -
tri ções às im por ta ções de pro du tos si de rúr gi cos, a
am pli a ção do apo io à agri cul tu ra, o uso con ti nu a do
da le gis la ção an ti dum ping para pro te ger di ver sos se -
to res e a apro va ção pelo Con gres so de um man da to 
mu i to res tri ti vo para ne go ci ar acor dos co mer ci a is
(Tra de Pro mo ti on Aut ho rity de 2002). 
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Em ou tras pa la vras, me di das que já vi nham in -
di can do, de for ma bas tan te evi den te, que a Alca
pou co nos po de ria tra zer de po si ti vo con tri bu í ram
para a im por tan te vi tó ria de Bush e dos re pu bli ca -
nos nas ele i ções re cen tes. Ora, em time que está
ga nhan do...

Tra di ci o nal men te, os de mo cra tas eram vis tos
como mais pro te ci o nis tas do que os re pu bli ca nos
em ma té ria de co mér cio in ter na ci o nal e, em com -
pen sa ção, mais fle xí ve is em ma té ria fi nan ce i ra (FMI, 
dí vi da ex ter na etc.). O go ver no Ge or ge W. Bush, en -
tre tan to, vem sen do mais pro te ci o nis ta do que o seu 
an te ces sor de mo cra ta. E não com pen sa essa ma i or
ri gi dez co mer ci al com fle xi bi li za ção na área fi nan ce i -
ra. Ao con trá rio, no cam po fi nan ce i ro, Bush se gue a
tra di ção re pu bli ca na e ten de a ser mais rí gi do do
que Clin ton (vide o tra ta men to dis pen sa do pelo FMI
e pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos à Argen ti na em
2001-2002).

É ver da de que nes se ter re no o Go ver no Bush
não tem sido tão rí gi do quan to se che gou a te mer. O 
tra ta men to dis pen sa do ao Bra sil, no ta da men te o ta -
ma nho do em prés ti mo pre vis to no nos so mais re -
cen te acor do com o FMI, in di ca que a ri gi dez fi nan -
ce i ra é me nor na prá ti ca do que no dis cur so da ad -
mi nis tra ção re pu bli ca na.

Para o Bra sil, po rém, o acor do com o FMI é
“uma faca de dois le gu mes”, como di ria Vi cen te Mat -
he us. Traz, sem dú vi da, um im por tan te alí vio de cur -
to pra zo para as nos sas agru ras fi nan ce i ras. Mas
um país que de pen de do FMI cor re o ris co de per -
der po der de bar ga nha e ne go ci a ções que en vol vam 
in te res ses de pa í ses de sen vol vi dos que con tro lam
essa en ti da de. Os Esta dos Uni dos têm, como se
sabe, mu i ta in fluên cia no FMI. E são os prin ci pa is
men to res e pro pul so res da Alca. Não é pre ci so di zer 
mais nada.

Por ou tro lado, há que con si de rar tam bém as
ele i ções bra si le i ras. To dos os can di da tos à Pre si -
dên cia, in clu si ve José Ser ra, pro pu se ram a re to ma -
da de um pro je to na ci o nal de de sen vol vi men to e fi -
ze ram cam pa nha sob o lema da mu dan ça de ori en -
ta ção eco nô mi ca. Nas ele i ções de 2002, a po lí ti ca
eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so 
foi alvo de se ve ras crí ti cas e não teve de fen so res
con vic tos.

Ora, o que é a Alca se não o apro fun da men to e 
a con so li da ção, em tra ta do in ter na ci o nal, do mo de lo 
eco nô mi co e de in ser ção ex ter na que foi apli ca do no 
Bra sil, com re sul ta dos pre pon de ran te men te des fa -

vo rá ve is, des de o iní cio dos 90? Como dis se um
ex-mi nis tro bra si le i ro, em con ver sa re cen te co mi go, 
a Alca é uma es pé cie de “su per-Ma lan”. Um Ma lan 
pre ser va do e ga ran ti do em acor do in ter na ci o nal
com a ma i or po tên cia eco nô mi ca e mi li tar do pla -
ne ta!

Se as ele i ções va le ram al gu ma co i sa, o Bra sil
não po de rá en trar na Alca. E, sem o Bra sil, não ha -
ve rá a Alca.

Assim con clui Pa u lo No gue i ra Ba tis ta em seu
ar ti go so bre a Alça, de po is das ele i ções nos Esta -
dos Uni dos e no Bra sil.

Qu e ro res sal tar quão im por tan te é ter mos a
pru dên cia ne ces sá ria an tes de ace i tar mos as di re tri -
zes que, so bre tu do, o Go ver no Nor te-Ame ri ca no
tem pro pos to para o acor do da Alca.”

Sr. Pre si den te, ain da na se ma na pas sa da, res -
sal tei a im por tân cia do acor do fir ma do em Sal va dor
en tre os Mi nis tros da Jus ti ça e do Inte ri or, do Bra sil,
Argen ti na, Uru guai, Pa ra guai, Bo lí via e Chi le de pro -
mo ve rem a li vre cir cu la ção de pes so as nes ses pa í -
ses da Amé ri ca do Sul que for mam o Mer co sul,
mais a Bo lí via e o Chi le. Hoje o jor nal O Esta do de
S. Pa u lo elo gia tam bém esse acor do no edi to ri al
“Ci da dãos do Cone Sul”. 

Peço, Sr. Pre si den te, que seja trans cri to este
edi to ri al, que co in ci de jus ta men te com o pon to de
vis ta que aqui te mos de fen di do da im por tân cia de
apri mo rar mos o en ten di men to en tre os pa í ses do
Mer co sul, a Bo lí via e o Chi le, quem sabe um dia da
Amé ri ca do Sul, ten do essa pos si bi li da de de to dos
os bra si le i ros, uru gua i os, pa ra gua i os, ar gen ti nos,
bo li vi a nos, chi le nos, ago ra, de po de rem vi ver, tra ba -
lhar, es tu dar ali onde es co lhe rem. Assim, ter mi na rá
o di le ma dos bra si güa i os, ou ar gen ti nos, ou bra si le i -
ros, aqui ou aco lá, ou bo li vi a nos etc., aqui, clan des -
ti nos. Isso será algo do pas sa do, a par tir de 2003 e
cum pri men ta mos as au to ri da des des te País, in clu si -
ve o Mi nis tro da Jus ti ça bra si le i ro, por este pas so
im por tan te.

Este é o re que ri men to, Sr. Pre si den te.

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 (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is, Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há pro -
nun ci a men tos que se fa zem des ta tri bu na, nes ta
Casa, que têm um sig ni fi ca do mu i to mais am plo do
que ter mos um Ple ná rio nos es cu tan do, até por que
en ten de mos que o Par la men to tem a obri ga ção de in -
cor po rar de ter mi na dos te mas como meta, bus can do
cons tan te men te per se guir e al can çar es ses ob je ti vos.

Então, que re mos, tam bém, di zer que se fala,
mu i tas ve zes, des ta tri bu na, para a so ci e da de bra si le -
i ra, para os mo vi men tos so ci a is or ga ni za dos, para os
nos sos edu ca do res, para os es tu dan tes des te País e,
prin ci pal men te, para aque les mo vi men tos que, na
bus ca da ga ran tia de di re i tos, com ba tem to das as for -
mas de vi o lên cia, to das as for mas de dis cri mi na ção,
que, ain da, in fe liz men te, exis tem no nos so País.

Este tema que va mos abor dar é exa ta men te um
de les e tem esta ca rac te rís ti ca, por isso, es ta mos
man ten do a nos sa ins cri ção, nes ta tar de, fa zen do um
cha ma men to à so ci e da de bra si le i ra para o tema que
va mos abor dar.

Há 307 anos, mais es pe ci fi ca men te, no dia 20
de no vem bro de 1695, mor ria, nes te País, Zum bi
dos Pal ma res – o ma i or lí der da re sis tên cia an ti es -
cra vis ta das Amé ri cas. Em uma guer ra de vida e
mor te, tra va da en tre a es cra vi dão e a li ber da de,
Zum bi fi gu rou como um gê nio mi li tar, como o co -
man dan te do Qu i lom bo dos Pal ma res – re du to de
ho mens e mu lhe res li vres, que che gou a abri gar
mais de 30 mil ha bi tan tes. 

Por sua ca pa ci da de de co man dar, de re sis tir e
por seu ide al de li ber da de, de jus ti ça e de dig ni da de
que aju da ram a cons tru ir este País di an te das inú -
me ras ten ta ti vas de des tru i ção do Qu i lom bo de Pal -
ma res, Zum bi en car nou os sen ti men tos mais sig ni fi -
ca ti vos de dig ni da de hu ma na que es tão em seu
ideá rio pela pre ser va ção da vida, pela im plan ta ção
de um cli ma de jus ti ça e pela bus ca in ces san te de li -
ber da de. São sen ti men tos que es tão atu a li za das e
que pre ci sam ser res ga ta dos cons tan te men te no es -
pí ri to, na cons ciên cia da gen te des te tem po e do fu -
tu ro que se avi zi nha.

Mor to aos 39 anos de ida de, Zum bi tor nou-se
he rói na ci o nal. Extra po lou sua fi gu ra, sua ima gem e
ago ra é re co nhe ci do in ter na ci o nal men te. Sua luta

con tra a dis cri mi na ção ra ci al per ma ne ce, ain da hoje,
como um de sa fio para a so ci e da de. Por isso, a data
de sua mor te tor nou-se um mar co: o Dia Na ci o nal da
Cons ciên cia Ne gra, 20 de no vem bro. Tra ta-se de uma 
data para re fle tir mos so bre os avan ços con quis ta dos
e os di re i tos ain da ne ga dos aos ne gros e ne gras des -
te País.

Sr. Pre si den te, em to dos os Esta dos e ci da des
do País te re mos, nes ta se ma na e até o fi nal do mês,
ati vi da des alu si vas ao Dia Na ci o nal da Cons ciên cia
Ne gra. É ne ces sá rio re gis trar que, na pró xi ma quar -
ta-fe i ra, 20 de no vem bro, em Por to Ale gre, no Rio
Gran de do Sul, mais de 10 mil in te gran tes de en ti da -
des ga ú chas de de fe sa da co mu ni da de ne gra e de li -
de ran ças das co mu ni da des qui lom bo las par ti ci pa rão
da Mar cha pe las Re pa ra ções ao Povo Ne gro.

A mo bi li za ção sa i rá do Par que Ma ri nha do Bra -
sil, às 17 ho ras, em di re ção a um ato show que será 
re a li za do no Lar go Glê nio Pe res, no cen tro de Por to
Ale gre. Tra ta-se de um lu gar de re fe rên cia para to -
dos os even tos de mo crá ti cos, cul tu ra is e po lí ti cos
em nos sa Ca pi tal. A ca mi nha da e uma di ver si da de
de ati vi da des in te gram a pro gra ma ção da 11ª Se ma -
na de Cons ciên cia Ne gra de Por to Ale gre, que teve
iní cio no úl ti mo dia 14 de no vem bro e pros se gue até 
o fi nal do mês.

Os pro mo to res da Mar cha dis tri bu i rão uma car -
ta à po pu la ção, fa lan do da vul ne ra bi li da de so ci al a
que está su je i ta a co mu ni da de ne gra, da ex clu são do
mer ca do de tra ba lho, da dis cri mi na ção ra ci al e da fal -
ta de opor tu ni da des pro fis si o na is e eco nô mi cas, que
tra ri am cres ci men to para essa po pu la ção. O do cu -
men to tam bém re i vin di ca po lí ti cas pú bli cas con tun -
den tes que se pro po nham a ame ni zar es sas de si -
gual da des.

Srªs e Srs. Se na do res, falo de po lí ti cas como
as im ple men ta das nos úl ti mos três anos pelo nos so
Go ver no Po pu lar e De mo crá ti co do Rio Gran de do
Sul. Em nos so Esta do, fo ram re gis tra das 45 áre as
re ma nes cen tes de qui lom bos. O Go ver no, em con -
jun to com en ti da des do mo vi men to ne gro, tra ba lha
no re co nhe ci men to dos ter ri tó ri os para de mar ca ção, 
con ces são de tí tu los de pro pri e da de para os re ma -
nes cen tes e ações de tra ba lho e ren da, em con vê -
nio com a União.

Na área da sa ú de, em 1999, de cre to do Go ver -
no es ta be le ceu a po lí ti ca es ta du al de con tro le de he -
mo glo bi no pa ti as, como a ane mia fal ci for me, do en ça
que atin ge par ce la im por tan te da po pu la ção afro des -
cen den te, já que um em cada 900 nas ci dos de sen vol -
ve a do en ça. A Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do in clu iu
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o que si to raça e et nia nos do cu men tos de bus ca epi -
de mi o ló gi ca e no tes te do pe zi nho. São to das re i vin di -
ca ções que va lo ri zam e qua li fi cam a luta e a ex pres -
são das co mu ni da des ne gras.

Esse pro gra ma con tem pla exa mes es pe ci a li za -
dos, edu ca ção co mu ni tá ria e di vul ga ção so bre do en -
ças e tra ta men to para do en tes. Cre mos que me di das
nes se sen ti do de vem ser ado ta das em âm bi to na ci o -
nal para ga ran tir a sa ú de ple na da co mu ni da de ne gra
no Bra sil.

Sa be mos, Srªs e Srs. Se na do res, que a de si -
gual da de so ci al tem cor e en de re ço: é ne gra e mora
na pe ri fe ria, na fa ve la, na vila, no mor ro, sob o vi a du to
e em co mu ni da de qui lom bo la. Co mu men te, a po pu la -
ção ne gra é as so ci a da a uma mi no ria, o que de no ta
to tal equí vo co po lí ti co e nu mé ri co. Ne gros e par dos
so mam 44,3% da po pu la ção to tal bra si le i ra. No en -
tan to, ain da lhe são ne ga dos os mais bá si cos di re i tos.

De acor do com pes qui sa so bre o Índi ce de De -
sen vol vi men to Hu ma no re fe ren te à po pu la ção afro -
des cen den te bra si le i ra, cons ta ta mos que a qua li da de 
de vida do ne gro no País fica em 101º lu gar, e a do
bran co, em 46º.

Con clui-se, por tan to, que os ne gros bra si le i ros
têm qua li da de de vida com pa rá vel a de pa í ses po bres 
como o Vi et nã (que é o 101º lu gar na clas si fi ca ção de
de sen vol vi men to das Na ções Uni das) e Argé lia (100º
lu gar), onde o de sen vol vi men to hu ma no é con si de ra -
do de mé dio para ba i xo. Já os bran cos têm qua li da de
de vida si mi lar a de pa í ses de ma i or de sen vol vi men to, 
como a Croá cia e os Emi ra dos Ára bes.

O Bra sil, nos seus 502 anos de exis tên cia, deve
seu de sen vol vi men to a qua se 400 anos de es cra vi za -
ção e de uti li za ção de tra ba lho for ça do de ne gros e
ne gras. Te mos, as sim, dois “bra sis”: um mo der no e
rico, com seus ha bi tan tes ma jo ri ta ri a men te bran cos e 
ama re los; e ou tro ana crô ni co e mi se rá vel, onde a
gran de ma i o ria é for ma da por afro des cen den tes.

Esse qua dro não é ape nas uma sim ples he ran -
ça da es cra vi dão, uma vez que o ra cis mo vem sen do
re cri a do e re a li men ta do quo ti di a na men te. To man do
como exem plo o mer ca do de tra ba lho, ve ri fi ca mos,
em ter mos de ren da, que exis te uma or dem in con tes -
tá vel: ho mem bran co, mu lher bran ca, ho mem ne gro,
mu lher ne gra. Ou seja, os ho mens bran cos re ce bem,
em mé dia, 6,3 sa lá ri os mí ni mos; os ne gros e par dos,
2,9 sa lá ri os mí ni mos. As mu lhe res bran cas re ce bem
3,6 sa lá ri os mí ni mos; as ne gras e par das, 1,7 sa lá rio
mí ni mo.

Ve ri fi ca mos que, em to das as re giões do País,
ho mens e mu lhe res ne gros são evi den te men te dis cri -

mi na dos no mer ca do de tra ba lho. As des van ta gens
ge ra das por ati tu des dis cri mi na tó ri as ocor rem ao lon -
go de todo o ci clo so ci o e co nô mi co de vida da po pu la -
ção ne gra.

No caso da mu lher ne gra, sa be mos que a si tu a -
ção ain da é pior. Qu an do o as sun to é de sem pre go,
por exem plo, a ma i or taxa ocor re na po pu la ção de
mu lhe res po bres e ne gras, em to das as lo ca li da des
pes qui sa das.

Sr. Pre si den te, do pon to de vis ta le gal, a nos sa
Cons ti tu i ção Ci da dã, a de 1988, ga ran te que a ci da -
da nia e a dig ni da de da pes soa hu ma na são prin cí pi os 
es tru tu ran tes do es ta do de mo crá ti co e de di re i to, pro -
cla man do-se a pro mo ção do bem de to dos, sem pre -
con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is -
quer ou tras for mas de dis cri mi na ção.

Po de mos con si de rar como avan ços da Cons ti -
tu i ção de 1988, do pon to de vis ta do or de na men to ju -
rí di co:

– ra di ca li za ção do tra ta men to da dis cri mi na ção
ra ci al, trans for man do-a em cri me im pres cri tí vel e ina -
fi an çá vel;

– cri a ção da fi gu ra ju rí di ca dos “re ma nes cen tes
de qui lom bos”;

– aber tu ra da pos si bi li da de de ações re pa ra tó ri -
as, seja em re la ção a es ses úl ti mos, seja em re la ção
à po pu la ção ne gra em ge ral, ao ace i tar a pos si bi li da -
de de ações afir ma ti vas de re pa ra ção das de si gual -
da des ra ci a is.

Nos sas nor mas es ta du a is e mu ni ci pa is si na li -
zam no vas e mais pro mis so ras pos si bi li da des de en -
fren ta men to efi caz das de si gual da des ra ci a is, por -
que, en tre ou tros mo ti vos:

– não se li mi tam a fi xar prin cí pi os de não dis cri -
mi na ção ou es ta be le cer san ções ne ga ti vas;

– es ta be le cem me di das po si ti vas para a pro mo -
ção da igual da de, o que im pli ca pa pel ati vo, uma obri -
ga ção po si ti va para o Esta do e não ape nas uma abs -
ten ção (não dis cri mi nar);

– in tro du zem prin cí pi os e re gras que, ao me nos
te o ri ca men te, au to ri zam ado ção de me di das des ti na -
das a com pen sar as de si gual da des;

– lan çam mão de mé to dos per su a si vos, pre o cu -
pa dos em evi tar que a dis cri mi na ção acon te ça e pre o -
cu pa dos tam bém com a edu ca ção para a to le rân cia;

– ao ado ta rem mé to dos per su a si vos, si na li zam
pre o cu pa ções com ca u sas e não ape nas com re sul -
ta dos.

No en tan to, sa be mos que as dis tân ci as en tre
con quis tas le ga is e a con cre ti za ção das ações po lí ti -
cas são mu i to gran des. Nes se sen ti do, é fun da men tal
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a per sis tên cia de es tra té gi as, re sis tên ci as e lu tas his -
tó ri cas da po pu la ção ne gra, para que se for ta le ça e
se re a vi ve a me mó ria, des de a es cra vi dão até os dias
atu a is.

A Mar cha Con tra o Ra cis mo, pela Ci da da nia e a
Vida, re a li za da em no vem bro de 1995, em Bra sí lia, foi 
um mo men to mar can te da atu a li da de. Ao re u nir cer ca 
de 30 mil pes so as, essa Mar cha foi, sem dú vi da, o
ma i or even to so bre a ques tão ra ci al na his tó ria do
País, con tri bu in do, de lá para cá, para avan çar, for ta -
le cer a am pli ar as ações po lí ti cas.

Fa tos mais re cen tes fo ram as mo bi li za ções e
for mu la ções para a III Con fe rên cia Mun di al con tra o
Ra cis mo, Dis cri mi na ção Ra ci al, Xe no fo bia e Into le -
rân cia Cor re la ta, re a li za da na Áfri ca do Sul, em se -
tem bro de 2001, re u nin do 16 mil pes so as de 173 pa í -
ses.

Alguns as pec tos das con clu sões des sa Con fe -
rên cia fo ram: a es cra vi dão con si de ra da cri me con tra
a hu ma ni da de; o com pro me ti men to com a er ra di ca -
ção do ra cis mo e o es tí mu lo ao de sen vol vi men to po lí -
ti co, eco nô mi co e so ci al da po pu la ção ne gra, prin ci -
pal men te das mu lhe res ne gras. 

O do cu men to ofi ci al bra si le i ro foi le va do para a
Con fe rên cia e de po is re ti ra do do seu re la tó rio. O Go -
ver no bra si le i ro ad mi te que, ape sar do atra so his tó ri -
co, hou ve al guns avan ços, re co nhe ce a sua res pon -
sa bi li da de his tó ri ca pelo es cra vis mo e pela mar gi na li -
za ção eco nô mi ca, so ci al e po lí ti ca dos des cen den tes
de afri ca nos e pro põe como re co men da ção “al te ra -
ção do Có di go Pe nal Bra si le i ro, para in clu ir agra van -
tes de cri mes como o ra cis mo, a xe no fo bia e for mas
cor re la tas de in to le rân cia”. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, todo esse 
acú mu lo de lu tas e pro po si ções re sul tam em no vas
pos si bi li da des de vida para a po pu la ção ne gra e ex -
pres sa a in ces san te ta re fa su ge ri da aos se to res com -
pro me ti dos com a luta anti-ra cis mo de de nun ci ar as
de si gual da des, for mu lar pro pos tas e mo ni to rar a im -
ple men ta ção das po lí ti cas pú bli cas. 

Mas é ne ces sá rio avan çar ain da mais. O atu al
mo men to po lí ti co bra si le i ro – em que o País, em sua
tran si ção de mo crá ti ca de po der, bus ca ga ran tir o tra -
ta men to da ques tão so ci al como prin ci pal eixo es tru -
tu ran te para a re cons tru ção na ci o nal – é ex tre ma -
men te fa vo rá vel para que seja en fren ta do com pri o ri -
da de o de ba te e a for mu la ção de pro pos tas de com -
ba te ao ra cis mo, o que con tri bu i rá para a bus ca de ga -
ran tia da eqüi da de e jus ti ça so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro
da tri bu na des ta Casa, para a so ci e da de, para o Par -

la men to bra si le i ro e para os mo vi men tos or ga ni za dos
dos ne gros e das ne gras, os com pro mis sos do fu tu ro
go ver no des te País, já pu bli ca men te di vul ga dos, para
que, na or ga ni za ção da so ci e da de, na mo vi men ta ção
do Par la men to e na luta de ho mens e de mu lhe res, fa -
ça mos com que se tor nem re a li da de:

– efe ti var a ti tu la ri da de da ter ra às co -
mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom bos ur -
ba nos e ru ra is;

– as se gu rar o de sen vol vi men to de pro -
gra mas de pro fis si o na li za ção de
mão-de-obra e de ge ra ção de ren da para os 
mem bros dos gru pos ex clu í dos, in clu in do a
po pu la ção ne gra;

– in tro du zir, nas po lí ti cas de apo io à
pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca, a igual da -
de de tra ta men to para os pro je tos re fe ren tes 
às re la ções ra ci a is;

– ga ran tir o cum pri men to da Con ven -
ção III da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra -
ba lho, que tra ta da as sis tên cia às si tu a ções
de dis cri mi na ção em re la ção ao em pre go e
na ad mis são do mer ca do de tra ba lho en tre
ho mens e mu lhe res, bran cos e ne gros,
bran cas e ne gras, acom pa nha do dos da dos
es ta tís ti cos so bre de si gual da de ra ci al no
mer ca do de tra ba lho;

– in ten si fi car a im ple men ta ção do Pro -
gra ma Inte gral da Sa ú de da Mu lher, in clu in do 
o de sen vol vi men to de pro gra mas es pe cí fi cos 
que con tem plem o bi nô mio raça/gê ne ro;

– as se gu rar o de sen vol vi men to na de -
tec ção da ane mia fal ci for me, da hi per ten são 
e das mi o ma to ses, ma les cuja in ci dên cia
ma i or é na po pu la ção ne gra e que acar re -
tam re per cus sões na sa ú de re pro du ti va;

– as se gu rar uma boa qua li da de de en -
si no e a ado ção de uma pe da go gia que pre -
gue a igual da de, que não seja se xis ta e que
tra ba lhe a et nia como algo con sis ten te da
pró pria vida cul tu ral do nos so País;

– de sen vol ver pro gra mas que as se gu -
rem igual da de de opor tu ni da de e de tra ta -
men to nas po lí ti cas cul tu ra is;

– pro mo ver o ma pe a men to e o tom ba -
men to dos sí ti os e do cu men tos de ten to res
de re mi nis cên ci as his tó ri cas dos qui lom bos
bem como a pro te ção das ma ni fes ta ções
cul tu ra is afro-bra si le i ras;

– es ta be le cer, de fi ni ti va men te, como
pri o ri da de, pro gra mas de com ba te à vi o lên -
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cia ra ci al, com foco es pe ci al para as con di -
ções vi vi das pela ju ven tu de ne gra;

– cri ar ins tru men tos e ca na is de par ti -
ci pa ção que di ag nos ti quem, pro po nham,
acom pa nhem, ava li em e fis ca li zem a exe cu -
ção das po lí ti cas anti-ra cis mo, com ên fa se
no for ta le ci men to ins ti tu ci o nal dos ato res so -
ci a is que pro ta go ni zam essa luta;

– ga ran tir o de sen vol vi men to de po lí ti -
cas de com ba te à fe mi ni li za ção da po bre za,
com base na pro te ção do tra ba lho da mu -
lher, me di an te in cen ti vos es pe cí fi cos que
con tem plem as mu lhe res ne gras, por meio
de pro gra mas de aces so, de ca pa ci ta ção e
de tre i na men to para o mer ca do de tra ba lho;

– ga ran tir a im ple men ta ção do pro gra -
ma de pre ven ção à vi o lên cia con tra gru pos
em si tu a ção mais vul ne rá vel, como cri an ças,
ado les cen tes, ido sos, mu lhe res, ne gros e ne -
gras, por ta do res de de fi ciên cia, in dí ge nas,
ho mos se xu a is e tra ba lha do res sem ter ra.

É im por tan te que o nos so Go ver no, que será li -
de ra do pelo nos so Pre si den te, Luiz Iná cio Lula da
Sil va, te nha cons ciên cia da im por tân cia de ga ran tir
a re pre sen ta ção e a vi si bi li da de dos gru pos ét ni cos
em to das as ati vi da des: po lí ti cas pú bli cas, cam pa -
nhas, ati vi da des de co mu ni ca ção do Go ver no e de
en ti da des que te nham in ves ti men tos po lí ti co-eco nô -
mi cos da União.

Essa é a mis são do País nes te novo mo men to
em que a dig ni da de, a jus ti ça e o com ba te à po bre za
e à ex clu são são de sa fi a do res. Ao mes mo tem po, a
so ci e da de deve or ga ni zar-se, para que a re sis tên cia e 
a luta ma ni fes tem-se.

Esse Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne gra, quan -
do res ga ta mos a his tó ria e for ta le ce mos a luta do pre -
sen te com a pers pec ti va de um fu tu ro me lhor, pre ci sa
ser re gis tra do nos Ana is des ta Casa como com pro -
mis so nos so, como com pro mis so do Par la men to, mas 
prin ci pal men te como com pro mis so do novo tem po
que o Bra sil vi ve rá, quan do a so ci e da de bra si le i ra e
os mo vi men tos or ga ni za dos de ne gros e ne gras aju -
da rão a res ga tar essa gran de dí vi da so ci al.

Des sa for ma, Srªs e Srs. Se na do res, na ins pi ra -
ção de Zum bi dos Pal ma res, te mos con vic ção de que
es ta re mos con tri bu in do de for ma efe ti va para a cons -
tru ção e o for ta le ci men to de uma so ci e da de mais jus -
ta, mais igua li tá ria, re ver ten do o pro ces so his tó ri co de 
ex clu são da co mu ni da de ne gra bra si le i ra.

Era a ho me na gem que que ria fa zer à his tó ria de
luta da co mu ni da de ne gra, uma his tó ria que se per pe -

tua du ran te os nos sos dias e que, por tan to, é sem pre
tema para os re gis tros nos Ana is des ta Casa.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a mo ra dia pas sou, a par tir da Emen -
da nº 26, de 2000, de mi nha ini ci a ti va, a ser um dos di -
re i tos so ci a is do ci da dão re co nhe ci dos pela Car ta de
1988. É, por tan to, de ver cons ti tu ci o nal do Esta do bra -
si le i ro tra ba lhar para que to dos os ci da dãos te nham
aces so a me i os re a lis tas para a aqui si ção da casa
pró pria.

Qu an do digo que os me i os co lo ca dos à dis po si -
ção dos bra si le i ros de vem ser re a lis tas, Srªs e Srs. Se -
na do res, te nho em men te duas con di ções bá si cas a
que es ses dis po si ti vos de fi nan ci a men to da mo ra dia
de vem aten der. Pri me i ra men te, re fi ro-me à aces si bi li -
da de, isto é, ao fato de os fi nan ci a men tos es ta rem ao
al can ce do tra ba lha dor. Além dis so, na me di da do pos -
sí vel, é ne ces sá rio que es ses me i os se jam au to fi nan -
ci a dos, o que sig ni fi ca que o tra ba lha dor deve ser ca -
paz de pa gar, com seus re cur sos, a aju da fi nan ce i ra
re ce bi da, de modo a não des ca pi ta li zar, no lon go pra -
zo, as fon tes ofi ci a is de re cur sos para fi nan ci a men to.

Evi den te men te, ca bem aqui duas ob ser va ções.
A pri me i ra cons ta ta que há um ele va do con tin gen te
de bra si le i ros ex clu í dos do mer ca do de tra ba lho for -
mal que não têm con di ção de pa gar nada. Para es -
ses, pro gra mas a fun do per di do po dem ser pos tos em 
exe cu ção com o ne ces sá rio cu i da do para evi tar be ne -
fi ci ar quem não pre ci sa.

A ou tra ob ser va ção par te da cons ciên cia de que 
o dé fi cit ha bi ta ci o nal não se li mi ta às ca ma das de me -
nor ren da da po pu la ção, mas se es ten de a uma boa
par te da clas se mé dia, du ra men te em po bre ci da ao
lon go des sas úl ti mas dé ca das de es tag na ção eco nô -
mi ca. Esse fato im pli ca a cri a ção de for mas de fi nan ci -
a men to ajus ta das para cada es tra to so ci o e co nô mi co,
úni ca ma ne i ra de se de be lar, em pra zo ra zoá vel, o
pro ble ma do dé fi cit ha bi ta ci o nal, que cons ti tui, sem a
me nor dú vi da, um dos fa to res de ter mi nan tes para a
po si ção hu mi lhan te do Bra sil na ta be la do Índi ce do
De sen vol vi men to Hu ma no – IDH – da Orga ni za ção
das Na ções Uni das – ONU.

É nes se con tex to que sa ú do a apro va ção, pela
Co mis são de Assun tos So ci a is des ta Casa, do Pro je -
to de Lei nº 18, da Câ ma ra dos De pu ta dos, que acres -
cen ta in ci so ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, para
per mi tir a uti li za ção do Fun do de Ga ran tia por Tem po
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de Ser vi ço – FGTS – na aqui si ção de lote ur ba ni za do, 
vi san do à cons tru ção da casa pró pria. 

Tra ta-se de pro po si ção me ri tó ria do De pu ta do
Ge ral do Ma ge la, de que fui Re la tor na Co mis são de
Assun tos So ci a is do Se na do Fe de ral.

Ora, Sr. Pre si den te, a fal ta des se dis po si ti vo
cons ti tu ía uma la cu na na que le di plo ma le gal, pois há
um gran de con tin gen te po pu la ci o nal que, mes mo em -
pre ga do, não tem con di ções de com prar sua casa
pró pria, nem mes mo com as al ter na ti vas hoje dis po -
ní ve is para a uti li za ção de seu FGTS – aqui si ção de
mo ra dia pron ta, li qüi da ção de sal do de ve dor de fi nan -
ci a men to con ce di do pelo Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha -
bi ta ção, aba ti men to de pres ta ções do Sis te ma Fi nan -
ce i ro de Ha bi ta ção, ou pa ga men to de par ce las de
imó vel re si den ci al em fase de cons tru ção. 

Essas pes so as, no en tan to, quan do dis põem de
um lote, po dem ir cons tru in do aos pou cos sua mo ra -
dia, com o pró prio tra ba lho, nos dias de fol ga do em -
pre go, ou por meio de mu ti rões com os vi zi nhos.

As res tri ções pre vis tas no pro je to, se gun do as
qua is a área do lote a ad qui rir não ex ce da 250 m², a
quan tia fi nan ci a da não ul tra pas se 80% do seu va lor e
a con ta vin cu la da do tra ba lha dor te nha pelo me nos
três anos de de pó si tos con tí nu os, mes mo com mu -
dan ça de em pre ga dor, ser vem para con fe rir a essa al -
ter na ti va de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal aque la de vi da 
se gu ran ça de equi lí brio fi nan ce i ro para o FGTS, sem
re pre sen tar um gran de en tra ve para os to ma do res.

São mo ti vos bas tan tes para que eu peça, re co -
men de, su gi ra a meus Pa res a aten ção me re ci da por
esse pro je to e sua apro va ção, pois é uma me di da que 
con tri bu i rá para a so lu ção da nó doa so ci al que é o dé -
fi cit de mo ra di as, hoje de qua se 7 mi lhões e 600 mil
fa mí li as que não têm casa pró pria em nos so que ri do
Bra sil.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro

Jucá e Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi a ram dis cur sos 
à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me mo -
ra-se, nes te 19 de no vem bro, o Dia da Ban de i ra.
Cons ti tu in do, jun ta men te com o Hino, o Selo e o Bra -
são de Armas da Re pú bli ca, o elen co dos sím bo los
na ci o na is, ela foi cri a da a par tir de pro je to con jun to de 

Ra i mun do Te i xe i ra Men des e Mi guel Le mos, e de de -
se nho de Dé cio Vi la res, com ní ti da in fluên cia do pa vi -
lhão do Impé rio, do pin tor fran cês Jean Bap tis te De -
bret, subs ti tu í da a co roa im pe ri al pela es fe ra azul-ce -
les te e a di vi sa po si ti vis ta “Ordem e Pro gres so”.

Essa es fe ra re pro duz o céu da ci da de do Rio de
Ja ne i ro, com a cons te la ção do Cru ze i ro do Sul, às 8
ho ras e 30 mi nu tos de 15 de no vem bro de 1889, dia
da Pro cla ma ção da Re pú bli ca.

Nes te pon to, é opor tu na a re fe rên cia ao “Ple bis -
ci to da Ban de i ra”, su ge ri do pe los jor na is da Fran ça e
re a li za do logo após essa data his tó ri ca, in da gan do se 
o pa vi lhão do Impé rio de ve ria ou não ser man ti do em
sua for ma ori gi nal, subs ti tu in do-se ape nas as ar mas
da Mo nar quia. Pela una ni mi da de dos vo tos dos pre si -
den tes das pro vín ci as, con so li da ram-se as al te ra ções 
por de cre to de 19 de no vem bro de 1899.

Pos te ri or men te, a Ban de i ra foi mo di fi ca da pela
le gis la ção, de sor te a que nela cons tas sem os 26
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral. Des sa for ma, o Ce a rá,
que aqui re pre sen ta mos, cor res pon de à es tre la
Epsi lon, da cons te la ção de Escor pião, a oi ta va do
Zo día co.

As nor mas le ga is per ti nen tes re su mem-se à Lei
nº 5.700, de 1º de se tem bro de 1971, com o apor te de
dis po si ções das Leis nºs 6.620, de 17 de de zem bro
de 1978; 6.913, de 27 de maio de 1981; e 8.421, de 12 
de maio de 1992, esta dis pon do so bre a for ma e apre -
sen ta ção dos Sím bo los Na ci o na is, em prin cí pio inal -
te rá ve is, li be ran do-lhes o uso, as se gu ra do, con tu do,
“o res pe i to que se lhes deve”.

Admi te “a per ma nên cia da Ban de i ra Na ci o nal
has te a da à no i te, des de que con ve ni en te men te ilu mi -
na da”, e li be ra sua apre sen ta ção em edi fí ci os pú bli -
cos e par ti cu la res, es co las, clu bes de es por te, igre -
jas, es cri tó ri os etc.

De ter mi na que ela “es ta rá per ma nen te men te no 
topo de um mas tro es pe ci al na Pra ça dos Três Po de -
res, na Ca pi tal da Re pú bli ca, como sím bo lo pe re ne
da Pá tria e sob a guar da do povo”.

No me ia, como vi mos, o Hino, as Armas, o Selo e 
a Ban de i ra como sím bo los na ci o na is e es ta be le ce a
sua atu a li za ção “sem pre que ocor rer a cri a ção ou ex -
tin ção de Esta dos”.

De ter mi na os ti pos de sua con fec ção, se gun do
as di men sões e con di ções de uso, es ta be le cen do
mó du los a se rem ob ser va dos para a dis tân cia dos
vér ti ces do lo san go ama re lo, do cír cu lo azul e dos ta -
ma nhos da fa i xa bran ca e das le tras da le gen da
“Ordem e Pro gres so”.
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Sob a nos sa pre si dên cia, o Con se lho Edi to ri al
da Câ ma ra Alta do País fez edi tar, em 1999, “A His tó -
ria dos Sím bo los Na ci o na is”, de Mil ton Luz, com pre -
en den do a Ban de i ra, o Bra são, o Selo e o Hino pá tri -
os, há pou co ci ta dos.

Expõe-se, nes se li vro, que o “Sím bo lo Au gus to
da Pá tria” foi cri a do em 19 de se tem bro de 1822, por
de cre to de D. Pe dro I, re fe ren da do por José Bo ni fá cio. 
Essa Ban de i ra, re pre sen ta ti va do Re i no do Bra sil,
teve al te ra da a co roa real pela im pe ri al, após a acla -
ma ção de D.Pe dro como o pri me i ro Impe ra dor, e tro -
ca das as ar mas do Impé rio pelo em ble ma re pu bli ca -
no, em 1889.

Se gun do o au tor, o que dis tin gue a nos sa Ban -
de i ra é a dis po si ção do lo san go ama re lo so bre o cam -
po ver de, por quan to, em todo o mun do, ne nhum ou tro 
pa vi lhão na ci o nal dis põe de de se nho igual ou pa re ci -
do, nem mes mo pos sui o ver de e o ama re lo como
suas co res prin ci pa is ou úni cas.

Para mu i tos, tais co res são os seus ele men tos
fun da men ta is, cons ti tu in do o em ble ma cen tral não
mais do que uma in di ca ção su per pos ta, re pre sen ta ti -
va de um re gi me ou de uma épo ca, o que jus ti fi cou a
re je i ção de to das as ten ta ti vas de mu dan ças do de se -
nho ori gi nal, quan do da Pro cla ma ção da Re pú bli ca.

Por isso mes mo, o Go ver no Pro vi só rio da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va dos Esta dos Uni dos do Bra sil, com o
De cre to nº 4, de 19 de no vem bro de 1889, en ten deu
que a an ti ga ban de i ra re cor da va “as lu tas glo ri o sas
do Exér ci to e da Arma da na de fe sa da Pá tria”, sim bo -
li zan do as co res a per pe tu i da de e in te gri da de dela
en tre as ou tras na ções.

Nos dias cor ren tes, ain da por for ça da ci ta da Lei
nº 5.700, de 1971, cons ti tui des res pe i to à Ban de i ra
bra si le i ra apre sen tá-la em mau es ta do de con ser va -
ção; al te rar-lhe a for ma, as co res, as pro por ções, o
dís ti co, ou acres cen tar-lhe ins cri ções; usá-la como
rou pa gem, re pos te i ro, pano de boca, guar ni ção de
mesa, re ves ti men to de tri bu na e como co ber tu ra de
pla cas, re tra tos, pa i néis ou mo nu men tos a ina u gu rar,
além de re pro du zi-la em ró tu los ou in vó lu cros de pro -
du tos ex pos tos à ven da.

Igual men te, as que de mons tra rem mau es ta do
de con ser va ção de vem ser in ci ne ra das no Dia da
Ban de i ra, em ce ri mô nia pe cu li ar, pro i bin do-se que as
de ou tro pa í ses se jam has te a das sem que seja ao
seu lado di re i to, e em igual di men são, sal vo nas se -
des de re pre sen ta ções es tran ge i ras.

Con clu í mos, Sr. Pre si den te, este in dis pen sá vel
re gis tro, con cor dan do que a nos sa Ban de i ra é, sem
dú vi da, o mais “que ri do sím bo lo da ter ra”.

Não fos se a pró pria re pre sen ta ção do País, con -
for me de fi ne a Car ta Mag na, em seu art. 13, ela cons -
ti tui fa tor de agre ga ção na ci o nal, quer por des per tar
em to dos os bra si le i ros o for te sen ti men to de amor à
Pá tria, quer por in du zir à união quan tos de les se di -
fe ren ci em por ida de, sexo, cor, prá ti ca re li gi o sa ou
ide o lo gia.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma das gran -
des con quis tas dos por ta do res de de fi ciên cia foi, sem 
dú vi da, o aces so às prá ti cas es por ti vas, tão im por tan -
tes para a sua in te gra ção so ci al como para a ma ni fes -
ta ção de ver da de i ros ta len tos des por ti vos. O cha ma -
do des por to adap ta do sur giu da ne ces si da de de re a -
bi li tar os in di ví du os tra u ma ti za dos ad vin dos das duas
Gran des Gu er ras Mun di a is. O es por te, como prá ti ca
para pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, efe ti -
vou-se na Ingla ter ra, no ano de 1944, mais pre ci sa -
men te em Ayles bury, no Hos pi tal de Sto ke Man de vil -
le, onde o mé di co ale mão Lud wig Gutt man, ne u ro ci -
rur gião e ne u ro lo gis ta, in tro du ziu as ati vi da des es por -
ti vas como par te es sen ci al do tra ta men to mé di co
para re cu pe ra ção das in ca pa ci da des ge ra das por le -
sões me du la res.

Por oca sião dos Jo gos Olím pi cos de Ve rão, que
acon te ce ram na Ingla ter ra em 1948, o Dr. Gutt man
apro ve i tou o even to para cri ar os jo gos de Sto ke Man -
de vil le para pa ra plé gi cos, que pas sa ram a acon te cer
anu al men te, com a par ti ci pa ção de ou tros pa í ses.
Pos te ri or men te, es for ços fo ram so ma dos para que,
em 1960, acon te ces sem ofi ci al men te os Pri me i ros
Jo gos Pa ra o lím pi cos em Roma. A par tir daí, a Orga ni -
za ção Inter na ci o nal de Espor tes ins ti tu iu a re a li za ção
das PARALIMPICS, nome dado às olim pía das em
que par ti ci pam por ta do res de de fi ciên cia. Des de en -
tão, os Jo gos Pa ra o lím pi cos acon te cem na mes ma
épo ca e na mes ma ci da de em que se re a li za ram os
Jo gos Olím pi cos.

No Bra sil, há 44 anos, nas ci am as duas pri me i -
ras en ti da des com o ob je ti vo de fo men tar o es por te
para as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia em nos so
país: o Clu be do Oti mis mo, no Rio de Ja ne i ro, e o Clu -
be dos Pa ra plé gi cos, em São Pa u lo. De lá para cá mu -
i tas fo ram as mu dan ças. O pa ra des por to cres ceu, se
de sen vol veu e al can çou ní ve is de qua li da de e ren di -
men to si mi la res aos do es por te olím pi co bra si le i ro. As 
con quis tas de nos sos pa ra tle tas fo ram fru to de mu i ta
per se ve ran ça, tre i na men to, for ça de von ta de e, aci ma 
de tudo, a cren ça de que o es por te não é ape nas um
meio de re a bi li ta ção da pes soa por ta do ra de de fi ciên -
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cia, mas, aci ma de tudo, um po de ro so ins tru men to de
so ci a bi li za ção e au men to da auto-es ti ma.

Em 1960, quan do a Pri me i ra Pa ra o lim pía da foi
re a li za da em Roma, Itá lia, par ti ci pa ram dos jo gos
ape nas 400 atle tas de 23 pa í ses. Em Sydney, Aus trá -
lia, nos jo gos de 2000, com pe ti ram 4 mil atle tas de
123 pa í ses. O de sen vol vi men to in ter na ci o nal teve re -
fle xos no Bra sil: na Pri me i ra Pa ra o lim pía da em que o
país par ti ci pou, em 1972, os pa ra tle tas bra si le i ros
não con quis ta ram me da lhas. Já nos jo gos de 2000,
em Sydney, o Bra sil fez sua me lhor cam pa nha Pa ra o -
lím pi ca, vol tan do para casa com 22 me da lhas e qua -
tro re cor des mun di a is.

Essa evo lu ção de veu-se, em gran de par te, à
atu a ção das en ti da des res pon sá ve is pelo des por to
pa ra o lím pi co bra si le i ro. No Bra sil, a es tru tu ra do es -
por te para pes so as por ta do ras de de fi ciên cia ini ci -
ou-se em 1975 com a cri a ção da ANDE – Asso ci a ção
Na ci o nal de Des por tos para De fi ci en tes, que abri ga -
va todo tipo de de fi ciên cia. Com a par ti ci pa ção cres -
cen te de pes so as de fi ci en tes, en ti da des de de fi ciên -
ci as afins fo ram se agre gan do em ou tras as so ci a ções 
e, hoje, com pre en dem seis as so ci a ções es por ti vas
dis tin tas li ga das ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro.
São elas: Asso ci a ção Bra si le i ra de Des por tos para
Ce gos (ABDC); Asso ci a ção Bra si le i ra de Des por tos
em Ca de i ra de Ro das (ABRADECAR); Asso ci a ção
Na ci o nal de Des por tos para De fi ci en tes (ANDE), que
or ga ni za com pe ti ções para pa ra li sa dos ce re bra is e
ou tras de fi ciên ci as; Asso ci a ção Bra si le i ra de Des por -
tos para De fi ci en tes Men ta is (ABDEM) e a re cém cri -
a da Con fe de ra ção Bra si le i ra de Bas que te em Ca de i -
ra (CBBC).

Em que pese a idên ti ca im por tân cia de to das
es sas en ti da des, que ro des ta car, nes te pro nun ci a -
men to, a atu a ção da Asso ci a ção Bra si le i ra de Des -
por tos em Ca de i ra de Ro das (ABRADECAR), com
es pe ci al ên fa se para a pu bli ca ção To que a To que,
edi ta da por sua ini ci a ti va.

Fun da da em 09/12/84, na ci da de do Rio de Ja -
ne i ro, a ABRADECAR é uma ins ti tu i ção es pe ci fi ca -
men te es por ti va, com re gi o na is dis tri bu í das pelo
País, sem fi na li da de lu cra ti va, cri a da a par tir da cons -
ta ta ção da ne ces si da de de uma en ti da de re pre sen -
tan te de atle tas por ta do res de de fi ciên cia fí si co-mo to -
ra, e dos in te res ses da clas se de atle tas, den tro e fora
do País.

A ABRADECAR se to ri zou o País em cin co re gi -
o na is que, gra da ti va men te, am pli a ram as áre as de
atu a ção do es por te adap ta do, cri an do co or de na ções
na ci o na is das mo da li da des pra ti ca das, que tra ba -
lham no sen ti do de pro por ci o nar, igual e gra da ti va -

men te, re cur sos e be ne fí ci os in ter nos e ex ter nos,
com o ob je ti vo de fa vo re cer a me lho ria da qua li da de
de vida da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia.

A ins ti tu i ção man tém-se de con tra tos e pa tro cí -
ni os di ver si fi ca dos, fir ma dos com em pre sas pri va das
e go ver na men ta is, vi san do, prin ci pal men te, o aten di -
men to de ne ces si da des de cada mo da li da de e dos
atle tas.

Além de pro mo ver even tos es por ti vos es ta du a is,
na ci o na is e mun di a is, com vis tas a in te grar atle tas e
equi pes, me lho ran do, des ta ma ne i ra, o de sem pe nho
dos atle tas bra si le i ros, a ABRADECAR tem, tam bém,
as mis sões de man ter atu a li za das in for ma ções ine ren -
tes ao es por te adap ta do, de fo men tar o de sen vol vi -
men to do des por to em ca de i ra de ro das no Bra sil, de
di vul gar o es por te adap ta do e de for ne cer sub sí di os
téc ni cos e teó ri cos para o seu aper fe i ço a men to.

Para a con se cu ção des ses ob je ti vos, a
ABRADECAR edi ta, des de 1995, a re vis ta To que a
To que, com a fi na li da de de di vul gar os acon te ci men -
tos do pa ra des por to em ní ve is na ci o nal e in ter na ci o -
nal. A pu bli ca ção é dis tri bu í da gra tu i ta men te a uni ver -
si da des, as so ci a ções de por ta do res de de fi ciên ci as,
ór gãos pú bli cos, clí ni cas mé di cas, au to ri da des mu ni -
ci pa is, es ta du a is e fe de ra is, as so ci a dos e clu bes,
além de 15 pa í ses.

A To que a To que é a úni ca pu bli ca ção vol ta da
para os pa ra o lím pi cos no Bra sil e, por isso, tem fe i to
tan to su ces so. Além de di vul gar os re sul ta dos de cam -
pe o na tos, traz ar ti gos téc ni cos e ci en tí fi cos que são
fon tes de pes qui sa para alu nos de Fi si o te ra pia e Edu -
ca ção Fí si ca das prin ci pa is uni ver si da des bra si le i ras.

Com essa ini ci a ti va, a ABRADECAR pos si bi li ta
aos pa ra tle tas a opor tu ni da de de ver suas con quis tas
re gis tra das, o que é um im por tan te re for ço de es tí mu -
lo e mo ti va ção e con tri bui, de ci si va men te, para a con -
so li da ção da prá ti ca do es por te adap ta do em nos so
País.

Hoje, afor tu na da men te, o pa ra des por to bra si le i -
ro con ta com o apo io de leis que vi a bi li zam o seu de -
sen vol vi men to e as se gu ram re cur sos para o fo men to
do es por te adap ta do, para o tre i na men to dos atle tas e 
para a ma nu ten ção das en ti da des na ci o na is.

Mas é bom não es que cer mos que isso só se tor -
nou pos sí vel pela ação pi o ne i ra do as so ci a ti vis mo,
que deu os pri me i ros pas sos para ga ran tir aos por ta -
do res de de fi ciên cia o ple no de sen vol vi men to de suas 
po ten ci a li da des.

Por essa ra zão, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re -
gis trar meus cum pri men tos ao re le van te tra ba lho da
Asso ci a ção Bra si le i ra de Des por tos em Ca de i ra de
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Ro das e sa u dar, par ti cu lar men te, a pu bli ca ção da re -
vis ta To que a To que, ação e ve í cu lo que con tri bu em
para me lho rar a qua li da de de vida da pes soa por ta do -
ra de de fi ciên cia, in te gran do-a to tal men te à so ci e da de
e per mi tin do-lhe exer cer ple na men te sua ci da da nia.

Mu i to obri ga do pela aten ção!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -

co/PSDB – GO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, do úl ti -
mo dia 14, o edi tal do con cur so pú bli co para pro fes sor 
da Esco la Téc ni ca Fe de ral – ETF de Pal mas, no qual,
se rão ofe re ci das 50 va gas para o car go de pro fes sor,
dis tri bu í das em mais de 20 dis ci pli nas.

Este con cur so re pre sen ta um pas so im por tan te
para a efe ti va im plan ta ção da Esco la Téc ni ca Fe de ral
na ca pi tal to can ti nen se, que tem à fren te uma com pe -
ten te co mis são de pro fes so res e ges to res em edu ca -
ção do Cen tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca do
Pa ra ná – CEFET/PR. Esco la Téc ni ca que vem ao en -
con tro de um aca len ta do so nho de todo o povo da Re -
gião Nor te e se in se re na vi são mo der na de que é pre -
ci so qua li fi car os jo vens para che ga rem ao mer ca do
de tra ba lho com co nhe ci men tos que lhes per mi tam
en ten der o mun do com pe ti ti vo em que vi vem.

A ma i o ria das pes so as que co nhe ce Pal mas se
im pres si o na com os as pec tos fí si cos do pré dio que
com por ta rá esta nova uni da de edu ca ci o nal, as sim
como sua lo ca li za ção pri vi le gi a da. No en tan to, como
pe da go go que sou, por for ma ção aca dê mi ca, o que
mais me traz sa tis fa ção é sa ber que a im plan ta ção da
ETF de Pal mas es ta rá nas mãos de pro fis si o na is que
tra zem uma tra di ção de nove dé ca das, sen do o Cen -
tro de Edu ca ção Tec no ló gi ca do Pa ra ná con si de ra do
um cen tro de re fe rên cia do en si no tec no ló gi co, não só 
na Re gião Sul, mas em todo o País.

Isto nos dá a cer te za de que mais do que pré di -
os, equi pa men tos e la bo ra tó ri os bem im plan ta dos, te -
re mos em Pal mas uma es co la téc ni ca ofe re cen do en -
si no de qua li da de, com po lí ti ca pe da gó gi ca que terá
por ob je ti vo edu car den tro de um pa drão de ex ce lên -
cia, sem pre com os olhos vol ta dos para a evo lu ção
per ma nen te e adap tan do-se às mu dan ças, às exi -
gên ci as e aos cons tan tes avan ços tec no ló gi cos que o 
mun do glo ba li za do nos apre sen ta dia após dia.

Nes se pro ces so de en si no/apren di za gem, es ta -
mos cer tos de que na de fi ni ção de ob je ti vos pela
equi pe do CEFET/PR será dada a de vi da im por tân cia 
para a ne ces si da de de se cons tru ir a mis são es tra té -
gi ca da es co la, com res pe i to ao con tex to cul tu ral, re -
gi o nal, so ci al, po lí ti co e eco nô mi co do To can tins.
Esta mos cer tos que ha ve rá uma va lo ri za ção do sis te -

ma pro du ti vo, pre pa ran do nos sos jo vens para o mun -
do do tra ba lho, sem, con tu do, per der a re fe rên cia de
que é in dis pen sá vel dar aos fu tu ros alu nos da Esco la
Téc ni ca Fe de ral de Pal mas uma vi são crí ti ca do mun -
do, até mes mo como exer cí cio de uma pe da go gia
mo der na, que se ma te ri a li ze na cons tru ção do sa ber
que for ma ho mens e mu lhe res de modo in te gral.

Não po de mos de i xar de ci tar, e ao mes mo tem -
po de agra de cer, ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e ao Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to
Sou za, pelo em pe nho que ti ve ram em ins ta lar a Esco -
la Téc ni ca Fe de ral de Pal mas, com pre en den do o
quão im por tan te será para o de sen vol vi men to de todo 
o To can tins a for ma ção de téc ni cos ca pa zes de se
tor na rem for ças mo tri zes para im pul si o nar o de sen -
vol vi men to sus ten tá vel do Esta do. Aliás, quan to ao
de sen vol vi men to sus ten tá vel, com o am plo uso da
tec no lo gia não será para nós to can ti nen ses uma no vi -
da de ou uma mu dan ça de com por ta men to a tra zer
pre o cu pa ções. Isto por que é este mo de lo de pro gres -
so que tem ba li za do os oi tos anos con tí nu os de ges -
tão do Go ver na dor Si que i ra Cam pos e que, com cer -
te za, será tam bém mar ca da ad mi nis tra ção do pró xi -
mo Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da.

Como Se na dor, como pe da go go, mas fun da -
men tal men te como ci da dão e mo ra dor de Pal mas, a
mais nova ca pi tal do país, que ro pa ra be ni zar a equi pe 
do Cen tro de Edu ca ção Tec no ló gi ca do Pa ra ná, que
traz sua par ce la de con tri bu i ção para a con so li da ção
do Esta do do To can tins. De se jo a to dos mu i to su ces -
so, cer to de que a es co lha des tes 50 edu ca do res, por
meio de con cur so pú bli co, com sua pri me i ra fase mar -
ca da para 15 de de zem bro pró xi mo, re pre sen ta um
mar co his tó ri co para o Esta do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de ama -
nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 25, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
com a re da ção dada pela 

Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 25, de 2002, pro ve ni en te da Me di da
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Pro vi só ria 59, de 2002, que dis põe so bre a uti li za ção
das fon tes de re cur sos exis ten tes no Te sou ro Na ci o -
nal no en cer ra men to do exer cí cio fi nan ce i ro de 2001,
e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, na for ma 
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 25 de 2002, e con -
trá rio às Emen das nºs 1 a 3, pro fe ri do no Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta, Re la tor: De pu ta do Fran cis co Dor nel les
(PPB-RJ).

Re la tor Re vi sor: Se na dor 
(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, oca sião em que teve
sua apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra ti va
or di ná ria de hoje, após ou vir as li de ran ças, es tan do a
ma té ria tran can do a pa u ta).

– 2 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 26, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com a re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 26, de 2002, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria 61, de 2002, que dis põe so bre a as sun ção,
pela União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i -
ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra 
con tra ae ro na ves de ma trí cu la bra si le i ra ope ra das
por em pre sas bra si le i ras de trans por te aé reo pú bli co,
ex clu í das as em pre sas de táxi aé reo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, na for ma 
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 26 de 2002, pro fe ri -
do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti -
tu i ção à Co mis são Mis ta , Re la tor: De pu ta do Her cu la -
no Anghi net ti (PPB-MG).

Re la tor Re vi sor: Se na dor 
(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -

ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 3 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 27, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com a re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 27, de 2002, pro ve ni en te da Me di da Pro -

vi só ria 62, de 2002, que al te 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, na for ma 
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 27 de 2002, pro fe ri -
do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs ti -
tu i ção à Co mis são Mis ta , Re la tor: De pu ta do Pa u lo
Ma ri nho (PFL-MA).

Re la tor Re vi sor: Se na dor 
(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -

ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 4 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 28, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

com a re da ção dada pela 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 28, de 2002, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria 69, de 2002, que dis põe so bre a pro te ção
de in for ma ção não di vul ga da sub me ti da para apro va -
ção da co mer ci a li za ção de pro du tos e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, na for ma 
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 28 de 2002, in cor -
po ran do in te gral men te a Emen da nº 14 e, par ci al -
men te, a Emen da nº 11; e con trá rio às de ma is, pro fe -
ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em subs -
ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Hugo
Bi ehl (PPB-SC).

Re la tor Re vi sor: Se na dor 
(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -

ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 5 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do 

Re gi men to Inter no,nos ter mos do 
Re que ri men to nº 542, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 110, de 2001 (nº 3.752/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o Con se lho Fe de ral e os Con -
se lhos Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta lis -
tas e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do
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Pa re ce res sob nºs 593, 594 e 595, de 2002, das
Co mis sões

  – de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca, 1º pro nun ci a men to: pela au diên -
cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
so bre a cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de da ma té ria;
2º pro nun ci a men to: fa vo rá vel, com voto con trá rio do
Se na dor Wal deck Orne las; e

  – 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 vo tos con trá ri os
dos Se na do res Pe dro Si mon, Antô nio Car los Ju ni or,
Wal deck Orne las, Ro me ro Jucá, José Edu ar do Du tra, 
Ro ber to Fre i re e Osmar Dias, e abs ten ção do Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria do úl ti mo dia 12, quan do teve sua apre -
ci a ção adi a da para o dia 16 de de zem bro. No en tan to,
no dia 14 foi apro va do o Re que ri men to nº 542, de
2002, de ur gên cia para a pre sen te ma té ria.

– 6 –

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 128, DE 2002-COMPLEMENTAR
(Tra mi tan do em con jun to com o 

Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de 2002
Com ple men tar)

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

Re que ri men to nº 532, de 2002)

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co do Pro je to de Lei do
Se na do nº 128, de 2002-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra dis po si ti vos
da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996, que dis põe so bre o im pos to dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu la -
ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços
de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co -
mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.017, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou -
to, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE, que apre sen -
ta; e pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 22,
de 2002-Com ple men tar, que tra mi ta em con jun to.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 7 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22,
 DE 2002   – COMPLEMENTAR

(Tra mi tan do em con jun to com o 
Pro je to de Lei do Se na do nº 128, de 2002

Com ple men tar)
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do 

Re gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 532, de 2002)

Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de 2002-Com -
ple men tar, de au to ria do Se na dor Antô nio Car los Va -
la da res e ou tros Se nho res Se na do res, que al te ra dis -
po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem -
bro de 1996, para re gu lar a subs ti tu i ção tri bu tá ria no
cam po do im pos to so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu -
la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços
de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co -
mu ni ca ções.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 8 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 

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

Re que ri men to nº 533, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 68, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.037, de 2002, Re la tor: Se na dor Car los Be zer -
ra), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia à con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi -
va len te a até se ten ta e cin co mi lhões de dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, en tre a Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF) e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e 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.

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

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).
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– 9 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2002 
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 

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

Re que ri men to nº 534, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 69, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 1.038, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá), que au to ri za a União a con ce der ga ran tia, e o
Go ver no do Esta do de Go iás a con ce der con tra ga -
ran tia à União - am bas re fe ren tes ao em prés ti mo da
Sa ne a men to de Go iás S/A (SANEAGO) jun to ao Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va -
lor equi va len te a até 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,
des ti na do 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.

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

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, 

de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo di fi ca ções
na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, ten do

Pa re ce res sob nºs 538 e 1.035, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ber nar do Ca bral,

  – 1º Pro nun ci a men to: (so bre as Pro pos tas): fa -
vo rá vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2000, com as Emen das nºs 1 a 105-CCJ, que
apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri men tos de des -
ta que nºs 340 a 356, de 2002; e pela pre ju di ci a li da de
das Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de
1995, 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999, 
1, 5, 20, de 2000 e 15, de 2001, que tra mi tam em con -
jun to; e

  – 2º Pro nun ci a men to: (so bre as Emen das nºs
106 a 239, de Ple ná rio, apre sen ta das du ran te a dis -
cus são em pri me i ro tur no): fa vo rá vel às Emen das nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146, 
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; fa vo rá vel, nos ter mos de su be men das, às
Emen das nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
pre ju di ci a li da de das Emen das nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela re je i ção das Emen das nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239. 

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 27 de ju nho pas sa do, quan -
do teve sua dis cus são en cer ra da, em pri me i ro tur no,
com apre sen ta ção de emen das.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 11 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1995

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 12 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,
 de 1995; 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos
27 e 168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção
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Fe de ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri -
as en tre os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 13 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 

de 1995; 5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra He -
lo í sa He le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e o
art. 168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer,
para os po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li mi tes nas do -
ta ções das res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,
 de 1995; 5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 15 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 23, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da

Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 16 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 54, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 18 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 62, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,
 de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 62, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za -

22234 Qu ar ta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2002

    1165NOVEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ril do Ca val can ti, que al te ra a alí nea a do in ci so I do ar -
ti go 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter mi nar ele i -
ções di re tas para os ór gãos di re ti vos dos tri bu na is.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 19 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 71, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 71, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 20 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 74, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 74, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi nis té -
rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do Pro cu -
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 21 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 81, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 

de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92,
 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney

Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 22 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 92, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,
 de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, 
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 92, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u -
lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102
da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men te,
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes de di re i to,
ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem bros dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 23 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

 de 1999; 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 24 –

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,

 de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
 de 1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José 
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Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la -
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 25 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

 de 1999; 1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 20, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli -
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 26 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, 
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,

 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 
Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co -
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 27 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 14, 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 14, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro, que cria com pen sa ção fi nan ce i ra, com 
par te da re ce i ta do im pos to de im por ta ção, às uni da -

des da Fe de ra ção que pro du zi rem sal do po si ti vo na
sua ba lan ça com o ex te ri or, ten do

Pa re cer sob nº 532, 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
Anto nio Car los Ju ni or, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 a 4-CCJ, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ri car do San tos.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 28 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no, 
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 2, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri car do
San tos, que al te ra o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção
Fe de ral (des ti na ção do sa lá rio-edu ca ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 486, 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 Osmar Dias.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 29 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 380, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 380, de 2001, que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Sô nia Ivar para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra na ci da de de Braz lân dia   – DF, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 9, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lind berg Cury.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 30 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 206, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 206, de 2002 (nº 1.287/2001, 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 “Cul tu ra e Sa ú de” a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca i a pô nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 747, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.
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(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 31 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 209, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 209, de 2002 (nº 1.294/2001, 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 Alter na ti va de Ra di o di fu -
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de São Lou ren ço, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 748, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Arlin -
do Por to.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 32 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 229, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 229, de 2002 (nº 1.168/2001, 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, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana
Nu nes do Rêgo – ABACANR a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Por ta le gre, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 923, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc : Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 33 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 239, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 239, de 2002 (nº 1.008/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral
e So ci al Me tró po le a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Andra di na, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 925, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 34 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 240, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 240, de 2002 (nº 1.019/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras “ACTF” a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Três Fron te i ras, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 926, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 35 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 241, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 241, de 2002 (nº 1.024/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Só cio-Cul tu ral Ri be i rão Bran co a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ri be i rão Bran co, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 806, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Val mir
Ama ral.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 36 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 242, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 242, de 2002 (nº 1.047/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Apo di/RN (ACAPORN) a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Apo di, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 927, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc : Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 37 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 243, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 243, de 2002 (nº 1.052/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Extre moz, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 928, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra ad hoc : Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 38 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 245, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 245, de 2002 (nº 1.218/2001, 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 e Esco la de Rá dio São
José do Vale do Rio Pre to (ACERSJ) a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José 
do Vale do Rio Pre to, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 929, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 39 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 257, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 257, de 2002 (nº 1.170/2001, 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 De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Cor bé lia a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cor bé lia, Esta do
do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 755, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 40 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 258, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 258, de 2002 (nº 1.214/2001, 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 Par que Ama zô 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
Go iâ nia, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 933, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 41 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 259, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 259, de 2002 (nº 1.252/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de San ta Ma ria/RN ACCCSM/RN a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma -
ria, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 934, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 42 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 261, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 261, de 2002 (nº 978/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de San ta Alber ti na 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 Alber ti na,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 935, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.
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(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 43 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 264, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 264, de 2002 (nº 1.106/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral do Mu ni cí pio de Indi a ra – Go -
iás (Rá dio Edu ca ti va 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 Indi a ra, Esta do de 
Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 756, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 44 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 265, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 265, de 2002 (nº 1.128/2001, 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 Pi ra po zi nho a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi -
ra po zi nho, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 936, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

(Apre ci a ção trans fe ri da para a ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de hoje, em vir tu de do tran ca men to da
pa u ta pelo Item 1).

– 45 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 32, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro cha, que
al te ra o in ci so II do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral
para per mi tir o de sen vol vi men to fun ci o nal de ocu pan -
te de car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an -
te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor

José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve
sua dis cus são en cer ra da e a sua vo ta ção trans fe ri da
para hoje.

– 46 –

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2000

(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
42, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to por mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na -
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 13, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

– 47 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 71, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 71, de 2002 (nº 1.192/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Bon fi nó -
po lis a ex cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Bon fi nó po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 759, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 48 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 78, de 2002 (nº 1.023/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção   –
ASSICOM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ipo rá, Esta do de Go iás, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 760, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi -
ran da.

– 49 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 88, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 88, de 2002 (nº 1.078/2001, 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 De sen vol vi men -
to Cul tu ral e Artís ti co de Qu i tan di nha a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i -
tan di nha, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 762, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 50 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 111, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 111, de 2002 (nº 974/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co da Co mu ni da de de São João do Tri un fo   –
PR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de São João do Tri un fo, Esta do do Pa ra -
ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 766, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 51 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 266, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 266, de 2002 (nº 1.132/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Rá dio Co mu ni tá ria Sapé 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 Sapé, 
Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 937, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Adir
Gen til.

– 52 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 349, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 349, de 2002 (nº 1.476/2001, na

Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à Rá dio FM de Ipo rá Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca ná po lis, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.004, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do
Por to.

– 53 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 551, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 551, de 2002 (nº 2.098/2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à Su per Rá dio DM 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 Ale gre, Esta do do Espí ri to
San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.073, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do
San tos.

– 54 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 82, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do 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,
ten do

Pa re ce res sob nºs 972 e 973, de 2002, das
Co mis sões

  – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la -
tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com as Emen -
das nºs 3 a 6-CCJ, que apre sen ta; pela re je i ção das
Emen das nºs 1 e 2-Plen, com vo tos em se pa ra do,
con trá rio do Se na dor Ro ber to Fre i re, e fa vo rá vel do
Se na dor Se bas tião Ro cha; e

  – da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor
Car los Wil son, fa vo rá vel, com a Emen da nº 7-CDir
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 45 
mi nu tos.)

(OS 20113/02)
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ME DI DA PRO VI SÓ RIA Nº 41, DE 2002

Por que deve ser mo di fi ca da

Já há al guns anos, o atu al go ver no vem ten tan -
do, com êxi to, con tro lar e, se pos sí vel, re du zir os pre -
ços dos me di ca men tos, es pe ci al men te os de uso
con ti nu a do em do en ças crô ni cas.

Como par te des se es for ço, o Con gres so Na ci -
o nal apro vou e o Po der Exe cu ti vo san ci o nou a Lei nº 
10.147 de 21 de de zem bro de 2000 que au men tou
alí quo tas do Co fins e do PIS/Pa sep in ci den tes so bre 
vá ri os pro du tos mas que, ao mes mo tem po, ins ti tu iu 
cré di to pre su mi do na in dus tri a li za ção e isen ção na
co mer ci a li za ção das alí quo tas des tes mes mos im -
pos tos in ci den tes so bre de ter mi na dos me di ca men -
tos de fa i xa pre ta ou ver me lha com o úni co ob je ti vo
de re du zir seus res pec ti vos pre ços ao con su mi dor.

Mais tar de, ve ri fi cou-se que al guns ou tros im -
por tan tes me di ca men tos de uso con ti nu a do tais
como he mo de ri va dos, eri tro po i e ti na, in ter fe ron e ou -
tros não ti nham sido in clu í dos nas lis tas da Lei nº
10.147. Vi san do a cor ri gir esta fa lha, edi tou-se a
Me di da Pro vi só ria nº 41 de 20 de ju nho de 2002, re -
cém-apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ocor re en tre tan to que gra ve erro foi co me ti do
na re da ção des ta MP, erro este que pas sou des per -
ce bi do na Câ ma ra e que cabe ago ra ao Se na do cor -
ri gir. O re fe ri do erro foi o de in clu ir nos dis po si ti vos
da MP clas si fi ca ções ta ri fá ri as do TIPI que in clu em
pro du tos de di ag nós ti co in vi tro , pro du tos es tes
que cla ra men te não são me di ca men tos mas sim,
como de fi nem a Anvi sa e o Mi nis té rio da Sa ú de,
me ra men te “pro du tos para a sa ú de”, an te ri or men te
de no mi na dos “cor re la tos”.

Como a Lei nº 10.147 au men tou as alí quo tas
do Co fins e do PIS/Pa sep para ao mes mo tem po
con ce der seu cré di to pre su mi do ou isen ção ape nas
a me di ca men tos, os pro du tos para di ag nós ti co, não
o sen do (me di ca men tos) te rão suas alí quo tas des -
ses im pos tos au men ta das em até 8,85%, o que re -
sul ta rá, ine xo ra vel men te em au men to de pre ços
para os pro du tos de di ag nós ti co, o que one ra rá so -
bre tu do o po der pú bli co, res pon sá vel por mais de
60% das com pras des ses pro du tos.

Em re su mo: Caso não se acres cen te na MP
um dis po si ti vo que ex ce tue os pro du tos de di ag nós -
ti co in vi tro a MP pro du zi rá o efe i to exa ta men te
opos to ao que que ria pro du zir, ou seja, au men tos de 
pre ços.

FORMA PLEITEADA

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 41, DE 20 DE JUNHO DE 2002

Alte ra a Lei nº 10.147, de 21 de de -
zem bro de 2000, que dis põe so bre a in ci -
dên cia da con tri bu i ção para os Pro gra -
mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção
do Pa tri mô nio - PIS-PASEP e da Con tri -
bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri -
da de So ci al - COFINS, nas ope ra ções de
ven da dos pro du tos que es pe ci fi ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de
de zem bro de 2000, pas sam a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções:

“Art. 1º A con tri bu i ção para os Pro gra mas de
Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do
Ser vi dor Pú bli co – PIS/PASEP e a Con tri bu i ção para
o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al – COFINS,
de vi das pe las pes so as ju rí di cas que pro ce dam à in -
dus tri a li za ção ou à im por ta ção dos pro du tos clas si fi -
ca dos nas po si ções 30.01, 30.03, ex ce to no có di go
3003.90.56, 30.04, ex ce to no có di go 3004.90.46 e
3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos có di gos 3002.90.20, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90,
3401.20.10 e 9603.21.00, ex ce tu an do-se des tas
clas si fi ca ções os pro du tos de di ag nós ti co in vi tro, to -
dos da Ta be la de in ci dên cia do Impos to so bre Pro du -
tos Indus tri a li za dos TIPI, apro va da pelo De cre to nº
4.070, de 28 de de zem bro de 2001, se rão cal cu la das,
res pec ti va men te, com base nas se guin tes alí quo tas:
....................................................................................
....................................................................................

4º A pes soa ju rí di ca que ad qui rir, para in dus tri a -
li za ção de pro du to que gere di re i to ao cré di to pre su -
mi do de que tra ta o art. 3, pro du to clas si fi ca do nas po -
si ções 30.01 e 30.03, ex ce to no có di go 3003.90.56,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
có di gos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10 e 3006.60.00, to dos da TIPI, tri bu ta do na
for ma do in ci so I do ca put, po de rá ex clu ir das ba ses
de cál cu lo da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep e da Co -
fins o res pec ti vo va lor de aqui si ção. (NR)

“Art. 3º Será con ce di do re gi me es pe ci al de uti li za ção 
de cré di to pre su mi do da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep e
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da Co fins às pes so as ju rí di cas que pro ce dam à in dus tri a li -
za ção ou à im por ta ção dos pro du tos clas si fi ca dos na po -
si ção 30.03, ex ce to no có di go 3003.90.56, nos itens
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos có di gos 3001.20.90,
3001.90.10, 3001.90.90, 3002.9020, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, to dos da TIPI, tri -
bu ta dos na for ma do in ci so I do art. 1, e na po si ção 30.04,
ex ce to no có di go 3004.90.46, da TIPI, e que, vi san do as -
se gu rar a re per cus são nos pre ços da re du ção da car ga
tri bu tá ria em vir tu de do dis pos to nes te ar ti go”:

I – te nham fir ma do, com a União, com pro mis so
de ajus ta men to de con du ta, nos ter mos do § 6º art. 5º
da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de 1985; ou

II – cum pram a sis te má ti ca es ta be le ci da pela
Câ ma ra de Me di ca men tos para uti li za ção do cré di to
pre su mi do, na for ma de ter mi na da pela Lei nº 10.213,
de 27 de mar ço de 2001.
....................................................................................

2º O cré di to pre su mi do so men te será con ce di do 
na hi pó te se em que o com pro mis so de ajus ta men to
de con du ta ou a sis te má ti ca es ta be le ci da pela Câ ma -
ra de Me di ca men tos, de que tra tam, res pec ti va men te, 
os in ci sos I e II des te ar ti go, in clua to dos os pro du tos
cons tan tes da re la ção re fe ri da no in ci so I do § 1, in -
dus tri a li za dos ou im por ta dos pela pes soa ju rí di ca.

...................................................................(NR)
Art 2º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na

data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la -
ção aos fa tos ge ra do res re fe ren tes aos pro du tos clas -
si fi ca dos na po si ção 30.01, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1, 3006.30.2 e nos có di gos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00,
to dos da TIPI, a par tir do pri me i ro dia do quar to mês
sub se qüen te à pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi só ria.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2002; 181º da Inde pen -
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Pe dro Ma lan – Bar jas Ne gri.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 41, DE 2002

Alte ra a Lei nº 10.147, de 21 de de -
zem bro de 2000, que dis põe so bre a in ci -
dên cia da con tri bu i ção para os Pro gra -
mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção
de Pa tri mô nio – PIS-PASEP e da Con tri -
bu i ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri -
da de So ci al – CONFINS, nas ope ra ções
de ven da dos pro du tos que es pe ci fi ca, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: Se na dor

I – Re la tó rio

O Po der Exe cu ti vo pro põe a Me di da Pro vi só ria
de nº 41, com a fi na li da de de acres cen tar ao rol de
pro du tos con tem pla dos com o re gi me es pe ci al de tri -
bu ta ção dos me di ca men tos ou tros ar ti gos, omi ti dos
na Lei que ins ti tu iu o re fe ri do re gi me, en tre os qua is
os hor mô ni os (an ti con cep ci o na is), in ter fe ron, eri tro -
po e ti na e he mo de ri va dos.

Escla re ce que esse aper fe i ço a men tos é ne ces -
sá rio, afim de pos si bi li tar a re du ção de pre ços de de -
ter mi na dos me di ca men tos cu jos in su mos de i xa ram
de ser in clu í dos no re gi me es pe ci al em ques tão, por
não se clas si fi ca rem nas po si ções da Ta be la do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos re fe ri das na
Lei nº 10.147/2000, de ma ne i ra que aca ba ram não
sen do atin gi dos pelo novo tra ta men to fis cal.

De cor ri do o in ters tí cio re gi men tal, não fo ram
apre sen ta das emen das às pro pos tas.

A pro pos ta en con tra-se ago ra sob exa me des te
Ple ná rio, de acor do com as nor mas re gi men ta is a res -
pe i to da tra mi ta ção de me di das pro vi só ri as.

E o re la tó rio

II – Voto do Re la tor

Cum pre de iní cio res sal tar a im por tân cia do pa pel
que tem de sem pe nha do o re gi me es pe ci al de tri bu ta -
ção de me di ca men tos, que ora se pre ten de aper fe i ço ar, 
no es for ço de ba ra te ar os me di ca men tos, em nos so
País, tor nan do-os mais aces sí ve is à po pu la ção e re du -
zin do tam bém os gas tos do sis te ma pú bli co de sa ú de.

Ocor re que a Lei nº 10.147/2000, que ins ti tu iu o
re gi me es pe ci al em tela, ao enu me rar os pro du tos
atin gi dos, fê-lo por meio de sua po si ção na Ta be la do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – TIPI. Por
este mo ti vo, de i xa ram de ser in clu í dos no re gi me al -
guns pro du tos im por tan tes para a sa ú de.

O ob je ti vo da pre sen te me di da é cor ri gir essa
dis tor ção, acres cen tan do ao rol enu me ra do pela Lei
nº 10.147 as no vas po si ções da TIPI onde se en qua -
dram os pro du tos já men ci o na dos.

O tex to ori gi nal en ca mi nha do pelo Po der Exe cu -
ti vo, con tu do, fez re fe rên cia ge né ri ca a tais po si ções
da TIPI, sem ob ser var que ne las se in clu em, além dos 
me di ca men tos que se pre ten de atin gir, tam bém ou -
tros pro du tos, mais es pe ci fi ca men te os des ti na dos a
pro ce di men tos di ag nós ti cos.

A se man ter o tex to ori gi nal, es ses pro du tos di -
ag nós ti cos pas sa rão a ser tri bu ta dos com as alí quo -
tas re la ti vas à tri bu ta ção con cen tra da do PIS (2,2%) e 
da Con fins (10,3%), sem no en tan to fa ze rem jus ao
be ne fí cio com pen sa tó rio re pre sen ta do pelo cré di to
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pre su mi do, ins ti tu í do pela Lei nº 10.147, que se des ti -
na ex clu si va men te aos me di ca men tos.

Essa si tu a ção ha ve rá de re dun dar em au men to
da car ga tri bu tá ria para o se tor de di ag nós ti co, au men to
este que não está no es co po do re gi me tri bu tá rio es pe -
ci al de que ora se tra ta, mas que de cor re de im pro pri e -
da de da con fi gu ra ção da TIPI, que re ú ne, na mes ma
po si ção, pro du tos des ti na dos a fi na li da des dis tin tas.

Pre ten de-se cor ri gir esse pro ble ma com a in ser -
ção no tex to ori gi nal pro pos to pelo Po der Exe cu ti vo, de
dis po si ção que ex ce tua do re gi me es pe ci al de tri bu ta -
ção con cen tra da os “pro du tos de di ag nós ti co in vi tro”.

Isso pos to, voto pela apro va ção da Me di da Pro -
vi só ria de nº 41, de 2002, na for ma do ane xo pro je to
de lei de con ver são.

Sala da Co mis são,   de  de 2002.

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 41, DE 20 DE JUNHO DE 2002

Alte ra a Lei nº 10.147, de 21 de de -
zem bro de 2000, que dis põe so bre a in ci -
dên cia da con tri bu i ção para os Pro gra -
mas de Inte gra ção So ci al e de For ma ção
do Pa tri mô nio – PIS Pa sep e da Con tri bu i -
ção para o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de
So ci al – CONFINS, nas ope ra ções de
ven da dos pro du tos que es pe cí fi ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal, no uso da atri bu i ção que 
lhe con fe re o pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i -
ção, apro va o se guin te Pro je to de Lei de Con ver são
da Me di da Pro vi só ria nº 41, de 20 de ju nho de 2002:

Art. 1º 0s arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de
de zem bro de 2000, pas sam a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções:

Art. 1º A con tri bu i ção para os Pro gra mas de Inte -
gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor 
Pú bli co – PIS/Pa sep e a Con tri bu i ção para o Fi nan ci a -
men to da Se gu ri da de So ci al – CONFINS, de vi das pe las 
pes so as ju rí di cas que pro ce dam à in dus tri a li za ção ou a
im por ta ção dos pro du tos clas si fi ca dos nas po si ções
30.01, 30.03, ex ce to no có di go 3003.90.56, 30.04, ex -
ce to no có di go 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07 nos itens
3002.10.1, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos có di gos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.20.10 e 9603.21.00, ex ce tu an do-se des tas
clas si fi ca ções os pro du tos de di ag nós ti co in vi tro, to -
dos da Ta be la de Inci dên cia do Impos to so bre Pro du -
tos Indus tri a li za dos – TIPI, apro va da pelo De cre to nº

4.070, de 28 de de zem bro de 2001, se rão cal cu la das,
res pec ti va men te, com base nas se guin tes alí quo tas:

....................................................................................
§ 4º A pes soa ju rí di ca que ad qui rir, para in dus tri a -

li za ção de pro du to que gere di re i to ao cré di to pre su mi do 
de que tra ta o art. 3º, pro du to clas si fi ca do nas po si ções
30.01 2 30.03, ex ce to no có di go 30.03.90.56, nos itens
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos có di gos
3002.90.20, 3002.90.92, , to dos da TIPI, tri bu ta do na
for ma do in ci so I do ca put, po de rá ex clu ir das ba ses de
cál cu lo da con tri bu i ção para o PIS/Pa sep e da Con fins o 
res pec ti vo va lor de aqui si ção” (NR)

“Art. 3º Será con ce di do re gi me es pe ci al de uti li za -
ção de cré di to pre su mi do da con tri bu i ção para o PIS/Pa -
sep e da Con fins às pes so as ju rí di cas que pro ce dam à
in dus tri a li za ção ou a im por ta ção dos pro du tos clas si fi ca -
dos na po si ção 30.03, ex ce to no có di go 3003.90.56 nos
itens 3002.10.1. 3002.10.2, 3002.10.3. 3002.20.01,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3005.30.2 e nos có di gos 

3002.20.90 , 3001.90.10, 3001.90.90,
3002.90.20 3002.90.92 3002.90.99,

3005.10.10 e 3006.60.00, to dos da TIPI, tri bu ta -
dos na for ma do in ci so I do art. 1, e na po si ção 30.04,
ex ce to no có di go 3004.90.46, da TIP1, e que vi san do
as se gu rar a re per cus são nos pre ços da re du ção da
car ga tri bu tá ria em vir tu de do dis pos to nes te ar ti go:

I – te nham fir ma do, com a União, com pro mis so
de ajus ta men to de con du ta, nos ter mos do § 6º do art. 
5º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de 1985; ou

II – cum pram a sis te má ti ca es ta be le ci da pela
Câ ma ra de Me di ca men tos para uti li za ção do cré di to
pre su mi do, na for ma de ter mi na da pela Lei nº 10.213,
de 27 de mar ço de 2001.
....................................................................................

§ 2º O cré di to pre su mi do so men te será con ce di -
do na hi pó te se em que o com pro mis so de ajus ta men -
to de con du ta ou a sis te má ti ca es ta be le ci da pela Câ -
ma ra de Me di ca men tos, de que tra tam res pec ti va men -
te, os in ci sos I e II des te ar ti go, in clua to dos os pro du -
tos cons tan te da re la ção re fe ri da no in ci so I do § 1º in -
dus tri a li za dos ou im por ta dos pela pes soa ju rí di ca.

Art. 2º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la -
ção aos fa tos ge ra do res re fe ren tes aos pro du tos clas -
si fi ca dos na po si ção 30.01, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1, 3006.30.2 e nos có di go 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00,
to dos da TIPI, a par tir do pri me i ro dia do quar to mês
sub se qüen te à pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi só ria.
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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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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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2.1) -  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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3.1.  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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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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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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7.1) 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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Parecer nº 1.032, de 2002, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 12, de 2002 (nº 4.358/2001, 
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de cargas e dá outras providências . 

Defesa de políticas agressivas de incentivo 
ao desenvolvimento tecnológico. 

Comentários sobre as perspectivas de en
frentamento da questão social pelo novo governo. 
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Análise histórica da reforma agrária no Brasil. 
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Apoio ao projeto de desenvolvimento nacional 
proposto pelo Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva..... .... 

40 
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ANTONIO CARLOS JUNIOR 

Parecer nº 1.043, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 334, de 2002 (nº 1.610/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a ACIRCI 
- Associação Cultural, Informativa, de Radiodifusão 
Comunitária de Itororó - Bahia, a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Itororó, 
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Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
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Parecer nº 1.051, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
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nº 362, de 2002 (nº 633/2000, na Câmara dos Depu
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Utinga, Estado da Bahia . 890 

Parecer de nº 1.115, de 2002, da Comissão 
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 435, de 2002 (nº 1.595102, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Assistencial Soteropolitana a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Salvador, Estado da Bahia. 910 

ARLINDO PORTO 

Parecer nº 1.029, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 437, de 2002 (nº 1.255/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Fundação Cultural e Educacional Santo 
Afonso para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Coronel 
Fabriciano, Estado de Minas Gerais. 6 

Parecer nº 1.034, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 41 , 
de 2002 (nº 2.219/99, na Casa de origem), que de
nomina "Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro" 
o aeroporto da cidade de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais . 35 

Parecer nº 1.059, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 391, de 2002 (nº 1.424/2001, na Câmara dos 

•
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de 
Radiodifusão - ACCOJAR - a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jacutinga, 
Estado de Minas Gerais . 441 

Parecer IjQ 1.063, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nQ409, de 2002 (nQ1.513/2001, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caxambuense de Radiodifusão 
a executar serviqo de radiodifusão comunitária na 
cidade de Caxar;lbu, Estado de Minas Gerais....... 447 

Parecer i 1'1 1.065, de 2002, da Comissão de 
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