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Ata da 148ª Ses são Não De li be ra ti va
em 13 de de zem 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. Mo za ril do Ca val can ti e Na bor Jú ni or

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – De cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio
Co e lho, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 2002

(Nº 5.832/2001, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a trans for ma ção da
Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará
em Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama -
zô nia e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da a Uni ver si da de Fe de ral Ru ral

da Ama zô nia, por trans for ma ção da Fa cul da de de
Ciên ci as Agrá ri as do Pará, su ces so ra da Esco la de
Agro no mia da Ama zô nia, cri a da pelo De cre to – Lei nº
8.290, de 5 de de zem bro de 1945, trans for ma da em
Au tar quia de Re gi me Espe ci al pelo De cre to nº
70.686, de 7 de ju nho de 1972, com sede e foro no
mu ni cí pio de Be lém, ca pi tal do Esta do do Pará, vin cu -
la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção.

Art. 2º A Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô -
nia, es pe ci a li za da em ciên ci as agrá ri as, go za rá de
au to no mia di dá ti co-ci en tí fi ca, dis ci pli nar, ad mi nis tra ti -

va e de ges tão fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, nos ter mos da 
Lei nº 5.540, de 28 de no vem bro de 1968.

Art. 3º A Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô -
nia, ob ser van do o prin cí pio de in dis so ci a bi li da de en -
tre o en si no, pes qui sa e ex ten são, or ga ni za rá sua es -
tru tu ra e for ma de fun ci o na men to nos ter mos des ta
lei, de sua Estru tu ra Re gi men tal, de seu Re gi men to
Ge ral e das nor mas le ga is per ti nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não fo rem apro va dos 
a Estru tu ra Re gi men tal e o Re gi men to Ge ral, na for -
ma pre vis ta na le gis la ção, a Uni ver si da de Fe de ral Ru -
ral da Ama zô nia será re gi da pelo Re gi men to da Fa -
cul da de de Ciên cia Agrá ri as do Pará, no que cou ber,
e pela le gis la ção fe de ral de en si no.

Art. 4º Pas sam a in te grar a Uni ver si da de Fe de -
ral Ru ral da Ama zô nia, sem so lu ção de con ti nu i da de,
in de pen den te men te de qual quer for ma li da de, as uni -
da des exis ten tes e os res pec ti vos cur sos, de to dos os 
ní ve is, atu al men te mi nis tra dos pela Fa cul da de de
Ciên ci as Agrá ri as do Pará.

Pa rá gra fo úni co. Os alu nos re gu lar men te ma tri -
cu la dos nos cur sos ora trans fe ri dos pas sam igual -
men te a in te grar o cor po dis cen te da Uni ver si da de
Fe de ral Ru ral da Ama zô nia, in de pen den te men te de
adap ta ção ou qual quer ou tra exi gên cia for mal.

Art. 5º Fi cam trans fe ri dos para a Uni ver si da de
Fe de ral Ru ral da Ama zô nia to dos os ser vi do res per -
ten cen tes ao Qu a dro de Pes so al da Fa cul da de de
Ciên ci as Agrá ri as do Pará, com os res pec ti vos car gos 
efe ti vos, man ti dos to dos os di re i tos e van ta gens le gal -
men te ad qui ri dos e atu al men te per ce bi dos.

Art. 6º São trans fe ri dos para a Uni ver si da de Fe -
de ral Ru ral da Ama zô nia, doze car gos de Di re ção
(CD), sen do um CD – 2, um CD-3 e dez CD – 4, bem
como qua ren ta e duas Fun ções Gra ti fi ca das, sen do
onze FG – l, duas FG – 2, seis FG – 3, tre ze FG – 4,
duas FG – 6 e oito FG – 7, per ten cen tes à es tru tu ra de 
car gos em Co mis são e Fun ções Gra ti fi ca das da Fa -
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cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, na for ma do
Ane xo I des ta lei.

Art. 7º Fi cam cri a dos na Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia qua tro car gos de Di re ção, sen do
um CD – 1 e três CD – 3, na for ma do Ane xo II des ta
lei, por trans for ma ção de cin co Car gos de Di re ção
CD-4 e seis Fun ções Gra ti fi ca das FG – 1, na for ma do 
ane xo II des ta lei.

Art. 8º Fi cam cri a dos os car gos de Re i tor e
Vice-Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da Ama zô -
nia.

Art. 9º Fi cam ex tin tos os car gos de Di re tor e
Vice-Di re tor da Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do
Pará.

Art. 10. O Qu a dro de Car gos em Co mis são e
Fun ções de Con fi an ça da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral 
da Ama zô nia será o cons tan te do Ane xo III des ta lei.

Art. 11. A ad mi nis tra ção su pe ri or da Uni ver si da -
de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia será exer ci da pelo Re i -
tor e pelo Con se lho Uni ver si tá rio, no âm bi to de suas
res pec ti vas com pe tên ci as, a se rem de fi ni das na
Estru tu ra Re gi men tal e no Re gi men to Ge ral.

§ 1º A Pre si dên cia do Con se lho Uni ver si tá rio
será exer ci da pelo Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia.

§ 2º A Estru tu ra Re gi men tal da Uni ver si da de
Fe de ral Ru ral da Ama zô nia dis po rá so bre a for ma de
es co lha e o man da to do Re i tor, bem como so bre a
com po si ção e as com pe tên ci as do Con se lho Uni ver -
si tá rio, de acor do com a le gis la ção per ti nen te.

§ 3º O Vice-Re i tor, no me a do de acor do com a
le gis la ção per ti nen te, subs ti tu i rá o Re i tor em suas fal -
tas ou im pe di men tos le ga is e/ou tem po rá ri os.

Art. 12. O Pa tri mô nio da Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia será cons ti tu í do:

1 – pe los bens e di re i tos que in te gram o pa tri mô -
nio da Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, os
qua is fi cam au to ma ti ca men te trans fe ri dos, sem re -
ser vas ou con di ções, à Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da 
Ama zô nia.

II – pe los bens e di re i tos que a Uni ver si da de vi er 
a ad qui rir;

III – pe las do a ções ou le ga dos que re ce ber;
IV – por in cor po ra ções que re sul tem de ser vi ços 

re a li za dos pela Uni ver si da de.
§ 1º Os atos a que se re fe re este ar ti go com -

pre en de rão o tom ba men to, a ava li a ção e to dos os
que se re la ci o na rem com a in te gra ção dos bens e
di re i tos enu me ra dos nos in ci sos I a IV des te ar ti go,
ao pa tri mô nio da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral da

Ama zô nia, sem ônus para esta, me di an te es cri tu ra
pú bli ca.

§ 2º Os bens e di re i tos da Uni ver si da de Fe de ral
Ru ral da Ama zô nia se rão uti li za dos ou apli ca dos, ex -
clu si va –  men te, para a con se cu ção de seus ob je ti -
vos, não po den do ser ali e na dos a não ser nos ca sos e 
con di ções per mi ti dos em lei.

Art. 13. Os re cur sos fi nan ce i ros da Uni ver si da de 
Fe de ral Ru ral da Ama zô nia se rão pro ve ni en tes de:

I – do ta ção que lhe for anu al men te con sig na da
no Orça men to da União;

II  –  do a ções, au xí li os e sub ven ções que lhe ve -
nham a ser fe i tos ou con ce di dos pela União, Esta dos
e Mu ni cí pi os ou por qua is quer en ti da des, pú bli cas ou
pri va das;

III – re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta dos a en ti -
da des pú bli cas ou par ti cu la res, me di an te acor dos,
con vê ni os ou con tra tos es pe cí fi cos;

IV – ta xas, anu i da des e emo lu men tos que fo rem 
co bra dos pela pres ta ção de ser vi ços edu ca ci o na is,
com ob ser vân cia da le gis la ção per ti nen te;

V  –  re sul ta dos de ope ra ções de cré di to e ju ros
ban cá ri os, nos ter mos da lei;

VI – re ce i tas even tu a is;
VII – sal do de exer cí ci os an te ri o res.
Art. 14. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a pra -

ti car os atos e ado tar me di das que se fi ze rem ne ces -
sá ri as à efe ti va ção do dis pos to nes ta lei.

Art. 15. As do ta ções or ça men tá ri as ne ces sá ri as
ao aten di men to dos en car gos de cor ren tes da apli ca -
ção des ta lei cor re rão à con ta do or ça men to apro va do 
para a Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as do Pará, nes te 
exer cí cio.

Art. 16. Enquan to não se efe ti var a im plan ta -
ção da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Uni ver si da de,
na for ma de sua Estru tu ra Re gi men tal e do seu Re -
gi men to Ge ral, os car gos de Re i tor e de Vice – Re i -
tor se rão pro vi dos pro tem po re, pelo Mi nis té rio da
Edu ca ção.

Art. 17. O Mi nis té rio da Edu ca ção, no pra zo de
cen to e oi ten ta dias da pu bli ca ção des ta lei, to ma rá as 
pro vi dên ci as ne ces sá ri as para a ela bo ra ção da Estru -
tu ra Re gi men tal e do Re gi men to Ge ral da Uni ver si da -
de Fe de ral Ru ral da Ama zô nia, a se rem apro va dos
pela ins tân cia pró pria, na for ma da le gis la ção per ti -
nen te.

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

LEI Nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Fixa nor mas de or ga ni za ção e fun ci -
o na men to do en si no su pe ri or e sua ar ti -
cu la ção com a es co la mé dia, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI Nº 8.290
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945

Cria a Esco la de Agro no mia da
Ama zô nia.

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

DECRETO Nº 70.686
DE 7 DE JUNHO DE 1972

Trans for ma em au tar qui as os es ta -
be le ci men tos iso la dos de en si no su pe ri -
or que men ci o na.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Edu ca ção.)

 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 re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 3.328-SGS-TCU/2002, que en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são nº 1.593, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à au di to -
ria na cons tru ção de tre chos ro do viá ri os no Cor re dor
Les te – BR-365/MG – Ervá lia – Mu ri aé – Di vi sa
MG/RJ (TC nº 004.535/2002-8).

O ex pe di en te lido, jun ta do ao pro ces sa do do
Avi so nº 106, 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 (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 3.323-SGS-TCU/2002, que en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são nº 1.595, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à au di to -
ria na obra de cons tru ção das eclu sas do rio To can -
tins (TC nº 004.068/2002-1).

O ex pe di en te lido, jun ta do ao pro ces sa do do
Avi so nº 81, 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 (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, o
Avi so nº 3.338-SGS-TCU/2002 , que en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são nº 1.599, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te à au di to -
ria nas obras de ca na li za ção dos cór re gos Bo ta fo go e 
Ca pim Puba, na Ci da de de Go iâ nia/GO (TC nº
004.167/2002-0).

O ex pe di en te lido, jun ta do ao pro ces sa do do
De cre to Le gis la ti vo nº 26-CN, de 2002, 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 (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu, da Câ ma ra dos De pu ta dos, a re la ção 
dos no mes ele i tos por aque la Casa para com por a
Co mis são Re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o nal,
que exer ce rá o man da to no pe río do de 17 de de zem -
bro de 2002 a 14 de fe ve re i ro de 2003.

É a se guin te a com po si ção da Co mis -
são Re pre sen ta ti va:

SENADO FEDERAL

Ti tu la res Su plen tes
Ra mez Te bet  Ju vên cio da Fon se ca

PMDB

Re nan Ca lhe i ros  Gil ber to Mes tri nho

PFL

Edi son Lo bão José Agri pi no
Mo za ril do Ca val can ti Ro meu Tuma

Blo co PSDB/PPB

Ge ral do Melo Edu ar do Si que i ra Cam pos

Blo co de Opo si ção (PT/PPS)

He lo í sa He le na Ge ral do Cân di do

PTB, PDT, PSB e PL

Arlin do Por to (PTB) Car los Pa tro cí nio (PTB)
Osmar Dias (PDT) Ade mir Andra de (PSB)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PMDB

Ti tu la res Su plen tes
Ara cely de Pa u la Cló vis Qu e i roz
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Fran cis co Ro dri gues Fran cis co Co e lho
Paes Lan dim Pa u lo Octá vio

PSDB

Jo va ir Aran tes  Cus tó dio Mat tos
Már cio For tes Pe dro Ca ne do
Se bas tião Ma de i ra Ra fa el Gu er ra

PMDB

Bar bo sa Neto  Mil ton Mon ti 
Glycon Ter ra Pin to  Pe dro No va is
José Bor ba  Ta deu Fi lip pel li

PT

João Gran dão  Jor ge Bit tar
Vir gí lio Gu i ma rães  Wal ter Pi nhe i ro

PPB

Már cio Re i nal do Mo re i ra  Alme rin da de Car va lho

PTB

Nil ton Ca pi xa ba Ri car do Izar

Blo co PDT/PPS

Fer nan do Co ru ja  Nel son Pro en ça

Blo co PL/PSL

Bis po Ro dri gues  We lin ton Fa gun des

Blo co PSB/PC do B

Agne lo Qu e i roz  

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

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos
sa be mos que uma ver da de, para ser com ple ta e le gí -
ti ma, tem que ser fru to se não da una ni mi da de, pelo
me nos da ma i o ria dos que es tão en vol vi dos com o
tema que aque la ver da de pre ten de ex pres sar. Um
dos te mas que tem sido do mi nan te nes sa ques tão de
ver da des ou me i as-ver da des no Bra sil é a ques tão in -
dí ge na. La men ta vel men te, os ín di os têm tido pou co
es pa ço para se ma ni fes ta rem e di ze rem o que que -
rem. Exis tem mu i tos pro cu ra do res de ín di os – aliás,
pro cu ra do res sem pro cu ra ção – que se or ga ni zam
em ins ti tu i ções e, a par tir daí, pas sam a fa lar pe los ín -
di os e a dis se mi nar ver da des in com ple tas e, mu i tas

ve zes, mu i tas men ti ras. E isso está ocor ren do em
meu Esta do, Ro ra i ma.

Sur pre en den te men te, nas úl ti mas dé ca das, as
áre as pre ten di das pela Fu nai para se rem áre as in dí -
ge nas, ou aque las já de li mi ta das ou de mar ca das ou
até mes mo ho mo lo ga das, jun tas, cor res pon dem a
57% da área ter ri to ri al do meu Esta do. Hou ve um au -
men to de mais de 1.500%, nas úl ti mas dé ca das, no
ta ma nho das re ser vas. E a po pu la ção in dí ge na do
Esta do re pre sen ta 7% da po pu la ção ge ral. Isso é um
con tra-sen so, al gu ma co i sa está equi vo ca da nes sa
ques tão tão pro ble má ti ca que en vol ve, re pi to, in te res -
ses que não são os le gí ti mos dos ín di os. 

Não vou ex pres sar ape nas a mi nha opi nião, que 
é le gí ti ma, as sim como é le gí ti ma a dos que dis cor -
dam da mi nha vi são e a opi nião de quem por ven tu ra
dis cor de des sas duas vi sões. O que mais me ad mi ra
é que o pró prio Go ver no bra si le i ro te nha ele gi do em
Ro ra i ma uma úni ca or ga ni za ção para ser a re pre sen -
tan te dos ín di os no Esta do, ig no ran do as ou tras exis -
ten tes, que são vá ri as. Re al men te, des con fio des sa
ver da de que se apre sen ta na im pren sa que só leva
em con si de ra ção uma ins ti tu i ção que fala pe los ín di os 
e des co nhe ce as ou tras, que são a ma i o ria.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, de i xa rei de emi -
tir a mi nha opi nião para ler o ma ni fes to que re ce bi on -
tem, via fax, da ta do do dia 11 de de zem bro e as si na -
do pe los di ri gen tes de três en ti da des in dí ge nas de
Ro ra i ma, a So di ur (So ci e da de de De fe sa dos Índi os
Uni dos do Nor te de Ro ra i ma), a Ari kom (Asso ci a ção
Re gi o nal Indí ge na dos Rios Kinô, Co tin go e Mon te
Ro ra i ma) e Alid cir (Ali an ça de Inte gra ção e De sen vol -
vi men to das Co mu ni da des Indí ge nas de Ro ra i ma):

Nós, ín di os da SODIUR (So ci e da de de 
De fe sa dos Índi os Uni dos do Nor te de Ro ra -
i ma), ARIKOM (Asso ci a ção Re gi o nal Indí ge -
na dos Rios Kinô, Co tin go e Mon te Ro ra i -
ma) e ALIDCIR (Ali an ça de Inte gra ção e De -
sen vol vi men to das Co mu ni da des Indí ge nas
de Ro ra i ma), vi mos à na ção bra si le i ra ma ni -
fes tar a nos sa in sa tis fa ção, con cer nen te ao
prê mio dos di re i tos hu ma nos que Sua Exce -
lên cia, o se nhor Pre si den te, en tre ga rá ao CIR 
[Con se lho Indí ge na de Ro ra i ma]. Isto só
acon te ce rá, por que o se nhor pre si den te des -
co nhe ce a re a li da de do qua dro as so la dor de -
sen vol vi do pelo CIR, sub si di a do pe las ONGs 
e Di o ce se de Ro ra i ma que sob a égi de de
de fen der os di re i tos hu ma nos dos Índi os os
sub mer gem a uma con di ção sub-hu ma na.
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Não ve mos ne nhum ho ri zon te pro mis -
sor para al can çar mos dig ni da de, exer cer mos 
nos sa ci da da nia, e mu i to me nos des fru tar -
mos dos di re i tos hu ma nos. O CIR, que se diz 
de fen sor dos di re i tos hu ma nos dos ín di os,
luta di u tur na men te para im pe dir a ele tri fi ca -
ção ru ral nas co mu ni da des in dí ge nas, a
aber tu ra de es tra das e vi ci na is, a im plan ta -
ção do Qu ar tel do Exér ci to, o sis te ma de co -
mu ni ca ção te le fô ni co, as in fra-es tru tu ras bá -
si cas ne ces sá ri as ao de sen vol vi men to eco -
nô mi co em qual quer se tor de pro du ção.

Di an te dis so, só po de mos con clu ir que
pre ten dem nos pri var do de sen vol vi men to ci -
en tí fi co, tec no ló gi co e hu ma nís ti co, me nos pre -
zan do nos sa ca pa ci da de ra ci o nal, a fim de que 
se ja mos ob je tos para quem as ins ti tu i ções go -
ver na men ta is ou não, cri a das para de fe sa dos
di re i tos hu ma nos, pos sam fa zer cam pa nhas
na ci o na is e in ter na ci o na is para nos ali men ta -
rem e pre ser va rem, mes mo que ha bi te mos as
re giões mais ri cas, com po ten ci a is agro pe cuá -
ri os, mi ne ra is, tu rís ti co, eco-tu rís ti co e ou tras
fon tes eco nô mi cas fa bu lo sas. To da via, ob ce ca -
dos por ide o lo gi as do mi nan tes es te ja mos pas -
san do por mi sé ria e po bre za, de pen den do de
pro te ção como qua is quer ou tros ani ma is ir ra ci -
o na is, para man ter mos vivo a nos sa es pé cie.
Não ad mi ti mos isso em ne nhu ma hi pó te se. Por 
isso es cla re ce mos, ao mes mo tem po, em que
con cla ma mos a Na ção bra si le i ra para que nos
au xi lie na con so li da ção dos nos sos ide a is de
de sen vol vi men to, fa zen do va ler o ar ti go 3º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para o bem-es tar de to -
dos. Que a área Ra po sa Ser ra do Sol não seja 
ho mo lo ga da em área con ti nua, mas que aten -
da aos in te res ses da po pu la ção ro ra i men se,
ín di os e não ín di os. (sic)

Então, Sr. Pre si den te, veja que três en ti da des
se po si ci o nam con trá ri as a uma ou tra en ti da de in dí -
ge na. Por tan to, não se tra ta de uma ques tão in -
tra-ét ni ca. Não es ta mos dis cu tin do se são os di tos
bran cos, os não-ín di os, con tra os ín di os ou vice-ver -
sa. Tra ta-se, isso sim, de uma ques tão en tre os pró -
pri os ín di os. Te nho cha ma do a aten ção, des ta tri bu -
na, para esse con fli to e hoje es tou len do um ma ni -
fes to dos pró pri os ín di os. 

E tem mais, Sr. Pre si den te. Os mes mos di ri gen -
tes des sas três en ti da des en ca mi nha ram o Ma ni fes to
Indí ge na de Ro ra i ma, ao Pre si den te ele i to, Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, va za do nos se guin tes ter mos – e

faço ques tão de ler para que os te les pec ta do res da
TV Se na do, os ou vin tes da Rá dio Se na do e a Na ção
bra si le i ra que nos as sis te pos sam to mar co nhe ci men -
to do ou tro lado da ver da de; se é que o ou tro lado está 
com a ver da de.

Pre si den te Lula,
Nós, aba i xo-as si na dos da SODIUR –

So ci e da de de De fe sa dos Índi os Uni dos de
Ro ra i ma, da ALIDCIR – Ali an ça e De sen vol -
vi men to dos Índi os de Ro ra i ma, da ARIKOM 
– Asso ci a ção Re gi o nal dos Índi os do Rio
Kinô e do Mon te Ro ra i ma, en ti da des re gu -
lar men te cons ti tu í das e le gal men te re pre -
sen tan tes da ma i o ria es ma ga do ra das co -
mu ni da des in dí ge nas dos la vra dos (cam pos 
ge ra is) e ser ras do Esta do de Ro ra i ma
(72%), mais uma vez (com em ou tras inú -
me ras ve zes) apre sen ta mos o ma ni fes to de
nos sas re i vin di ca ções e a ver da de com re la -
ção à área in dí ge na Ra po sa – Serra do Sol.

Re pe ti mos mais uma vez (das inú me -
ras ve zes que já dis se mos) que não so mos
e não ace i ta mos ser con si de ra dos ín di os
co i ta di nhos que não tem voz pró pria nem
sa bem o que que rem.

Por favor, preste atenção nisto,
Presidente Lula!

É muito importante!
So mos al fa be ti za dos, ele i to res, te mos

es co la na ma i o ria das nos sas co mu ni da des, 
te mos tra to res, ca mi nhões ou ca mi nho ne -
tes, gran ja, cri a mos gado, te mos an te nas
pa ra bó li cas, so mos ve re a do res, vice-pre fe i -
tos, até mes mo Se cre tá rio de Esta do em
Ro ra i ma, cur sa mos Uni ver si da de fe de ral,
so mos pas to res evan gé li cos.

Acima de tudo, exigimos sermos vistos 
como cidadãos! somos brasileiros como
todos os demais que existem! 

Até quando seremos tutelados pela
Funai, e 

Porque?
Os an tro pó lo gos e so ció lo gos que tan -

to fes te jam por ser o bra si le i ro um povo mul -
ti-ra ci al e mes ti ço, no caso de nós ín di os,
ma ni fes tam, cla ra men te, um re pú dio, um
pre con ce i to mal dis far ça do, im pe din do, de
to das as ma ne i ras, que nos mis tu re mos
com o res tan te da po pu la ção. Para isso,
usam os ar gu men tos mais fal sos, fin gi dos e
com ple ta men te men ti ro sos. (sic)
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Sr. Pre si den te, es tou len do as pa la vras tais
qua is fo ram es cri tas pe los pró pri os sig na tá ri os do
do cu men to.

(...)
Di zem eles que ín dio só pode ca sar

com ín dia e vice-ver sa! A des cul pa mais co -
mum e ab sur da é que se acon te cer mis tu ra
de ra ças, o ín dio per de rá sua cul tu ra. Por
aca so, o ja po nês que vive no Bra sil há mais
de 60 anos de i xou de co mer sus hi e de se
sen tir ja po nês? O bra si le i ro, no Ja pão, es -
que ceu o chur ras co, a fe i jo a da e o fu te bol? O 
sí rio-li ba nês de i xou de ser ára be no Bra sil?

Por que en tão essa fal si da de de que o
ín dio não pode co nhe cer ou ado tar ou tros
cos tu mes, an dar ves ti do, co nhe cer ou tras
co mi das, ter ins tru ção? 

Queremos fazer parte da raça
brasileira!

Antro pó lo gos e so ció lo gos de mesa de 
bar que rem cri ar jardins zoológicos
humanos (como fi ze ram com nos sos ir mãos 
ia no mâ mis). qu e rem re cri ar no Bra sil uma
se gre ga ção ra ci al, um apart he id in dí ge na.
Na ver da de, es ses su pos tos de fen so res de
nos sa ca u sa têm é raiva de nós, por isso
que rem nos man ter ab so lu ta men te iso la dos
de to dos. 

Por que isso? Índio não é gen te? 
Por que o ín dio tem de vi ver sem pre

tu te la do e sem pro gres so? 
Isso não é ati tu de cris tã e nem mes mo 

de mo crá ti ca!
Área in dí ge na Ra po sa Ser ra do Sol
As nos sas pro pos tas
Pre si den te, já re i te ra mos uma in fi ni da -

de de ve zes para o go ver no fe de ral e re pe ti -
mos mais uma vez que não ace i ta mos em
hi pó te se ne nhu ma, que a área in dí ge na na
ra po sa ser ra do sol seja con tí nua.

Isso não é o de se jo da ma i o ria in dí ge na
Tem de pre va le cer e ser res pe i ta da o

de se jo da ma i o ria, es pe ci al men te, num go -
ver no que se diz so ci a lis ta e pro fun da men te 
de mo crá ti co. 

No caso da Ra po sa Ser ra do Sol,
maus bra si le i ros e maus ín di os, tam bém,
que rem que pre va le ça a von ta de úni ca do
CIR (Con se lho Indí ge na de Ro ra i ma) e de
seus as so ci a dos que, além de se rem mi no -

ria, é gen te per ver sa, de más in ten ções
para co nos co, vi o len tos, ter ro ris tas, la drões
e, por isso mes mo, de con vi vên cia pa cí fi ca
im pos sí vel.

não aceitamos de nenhuma maneira
fa zer união com as co mu ni da des con ta mi -
na das por es ses ví ci os mo ra is. 

O CIR – Con se lho Indí ge na de Ro ra i -
ma – apa re ce mu i to na im pren sa e na TV,
por que tem as cos tas quen tes da FUNAI, da 
diocese de Roraima (que é da Te o lo gia da
Li ber ta ção), de Ongs estrangeiras de ma si a -
do in te res sa das na in ter na ci o na li za ção da
Ama zô nia e dos tais ino cen tes úte is e ou -
tros não tão ino cen tes as sim, ins ta la dos em
vá ri os ór gãos do Go ver no, em Bra sí lia.

pode acontecer que o senhor pense
que estas palavras não foram escritas por
nós, que não sejamos capazes de
raciocinar, mas isso será apenas mais um
lamentável preconceito, pois o senhor e
outros não nos conhecem e não podem
julgar. 

ín dio é bur ro? Não con se gue apren der
nada? Como é en tão que o Mar cos Te re na,
in dí ge na de Mato Gros so do Sul, é pi lo to de
avião da Fu nai, ten do sido for ma do na Aca -
de mia da For ça Aé rea? Como é que te mos
ir mãos fa zen do o 2º Grau e ou tros na Uni ver -
si da de Fe de ral de Ro ra i ma fa zen do Cur so de 
ma te má ti ca, e ou tros fa zen do me di ci na an -
tro po lo gia, etc, em ou tras fa cul da des pelo
Bra sil afo ra e até no es tran ge i ro? 

Como é que os xa van tes de Mato
Gros so são fa zen de i ros, gran des pro du to res 
de ar roz e téc ni cos for ma dos? 

Como é que o pre fe i to de San ta Ele na
de Ua i rén, ci da de ve ne zu e la na na fron te i ra
com Ro ra i ma sen do ín dio pe món, tem três
faculdades: eco no mia, ad mi nis tra ção e in -
for má ti ca?

Ele é da mes ma et nia dos nos sos ir -
mãos do lado bra si le i ro, na Ser ra do Sol, e
que aqui são cha ma dos in ga ri có. 

Te mos alertado cons tan te men te, e
aler ta mos no va men te: se a área indígena
Raposa Serra do Sol for demarcada de
modo contínuo, vai haver uma inevitável
guerra entre nós. (sic)

Re pi to para os que co me ça ram a acom pa nhar
o meu dis cur so a par tir de ago ra que es tou len do
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um ma ni fes to es cri to pe los três re pre sen tan tes das
en ti da des in dí ge nas. Por tan to, são pa la vras dos ín -
di os, cuja trans cri ção so li ci to à Mesa.

Pros se guin do:
(...)
Não será ini ci a da por nós. Vi ve mos

cons tan te men te ame a ça dos pela gen te do
CIR, por que não con cor da mos e re pe li mos
as suas mal da des, que são con tra tudo e
con tra to dos que não ace i tem se do bra rem
à von ta de de les.

Uma guer ra en tre os ín di os hoje em
dia não vai mais ser de aço e fle cha. So -
mos pa cí fi cos, mas o CIR in ter pre ta isso
como sen do co var dia, mas não so mos co -
var des. 

Se nos sas ter ras fo rem in va di das pela
gen te do CIR e se as ame a ças de agres são
e ex pul são que re ce be mos cons tan te men te
se con cre ti za rem, pode ter cer te za de que
um gi gan tes co e muito sangrento con fli to in -
dí ge na vai acon te cer em Ro ra i ma.

Os fa zen de i ros nun ca ame a ça ram os
ín di os, mas os in dí ge nas do CIR fa zem isso
con tra os de sua pró pria raça, por que são
in su fla dos, tre i na dos e au xi li a dos por essa
fa mi ge ra da, inú til, com pro me ti da e cor rom pi -
da Funai, que está mu i to dis tan te do ideá rio
de Rondon, ele pró prio um ín dio, fi lho de
cru za men to de mãe ín dia e pai bran co, lá
em Mato Gros so, na re gião de Mi mo so, pró -
xi mo de Cu i a bá.

Esse in dí ge na Ron don era en ge nhe i ro
mi li tar e che gou a ma re chal, o se nhor sa bia
dis so? Ele tam bém foi o fun da dor do SPI –
Ser vi ço de Pro te ção aos Índi os, pois nin -
guém me lhor do que ele sa bia o que era ser 
ín dio e qua is as suas ne ces si da des. Por
isso mes mo, no li vro Ron don con ta sua vida 
ele afir ma va que os in dí ge nas “têm de ser
le va dos para a co mu nhão na ci o nal” (pa la -
vras tex tu a is dele), o que vale di zer:

Os in dí ge nas têm o di re i to de pro gre -
dir, de não se rem vis tos como bi -
chos-do-mato, têm o di re i to de se tor na rem
ci da dãos pro du ti vos para o País tam bém.

Isso não é con ver sa fi a da. Con vém
que o se nhor se in for me mu i to bem an tes
de to mar qual quer ini ci a ti va e que essa
ques tão se trans for me num gran de de sas -
tre em seu Go ver no. Esta mos avi san do

isso para to dos os go ver nos há bas tan te
tem po.

Não é ver da de, nun ca foi ver da de que
os ín di os de Ro ra i ma se jam uni dos com o
CIR. Essa união não exis te.

Não ace i ta mos, não po de mos ace i tar,
não que re mos de ma ne i ra ne nhu ma que o
CIR, nosso inimigo declarado, co man de as
nos sas vi das e nem que a Ra po sa-Ser ra do
Sol seja fe i ta de ma ne i ra con tí nua.

Pre si den te,
Sa be mos mu i to bem do que fa la mos,

pois to dos nós, in dí ge nas dos la vra dos e
das ser ras de Ro ra i ma, já fo mos as so ci a dos 
do CIR, sem ne nhu ma ex ce ção, e éra mos
to dos ma ni pu la dos pela Igre ja Ca tó li ca.
Acon te ce que quan do os pa dres co me ça -
ram a man dar que a gen te rou bas se o gado
dos fa zen de i ros, in va dis se as fa zen das, de -
pre das se as pro pri e da des, nós vi mos que
isso era mu i to er ra do e era ato cri mi no so.
Então, nos afas ta mos de fi ni ti va men te do
CIR - Con se lho Indí ge na de Ro ra i ma - e dos 
pa dres.

Des de en tão, os pa dres e o CIR nos
per se guem. Aque les ín di os são to tal men te
do mi na dos, in cen ti va dos, tre i na dos, fi nan ci -
a dos pe los pa dres e pra ti cam toda sor te de
ter ro ris mo con tra nós, con tra fa zen de i ros e
con tra agri cul to res.

O CIR e a diocese de roraima são
como um vírus aidético, alastrando o crime,
o ódio e as mentiras.

O que queremos?
1. De mar ca ção em Ilhas.
Por que? Pe los fa tos já enu me ra dos e

por que, des de há mu i to tem po, es ta mos
ten do atri tos, in clu si ve de mor te, por ca u sa
da in tran si gên cia do CIR, que quer man dar
em tudo e em to dos. Não po de mos ace i tar e 
te mos re sis ti do até ago ra, de ma ne i ra pa cí fi -
ca. Não so mos co var des, ape nas pa cí fi cos.
mas tudo tem limite.

A de mar ca ção em ilhas co lo ca rá fre io
de fi ni ti vo nas in va sões que o CIR faz nas
nos sas ter ras e nas dos fa zen de i ros, fi can -
do os li mi tes das co mu ni da des bem de fi ni -
dos.

De ve rá exis tir uma de mar ca ção ad mi -
nis tra ti va en tre to das as co mu ni da des. Não
nos mis tu ra mos com gen te do CIR. 
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2. Mu ni cí pi os
Por que? Ha ven do mu ni cí pi os, as co -

mu ni da des não fi ca rão aban do na das, pois
se rão aten di das nos hos pi ta is ou pos tos de
sa ú de, po den do ain da con se guir trans por te
de am bu lân cia ou aé reo, como hoje em dia
acon te ce. Na sede dos mu ni cí pi os, se rão
en con tra das as es co las de que ne ces si ta -
mos, já que em al gu mas de las a po pu la ção
é es ma ga do ra men te in dí ge na. 

Nas se des, po de re mos en con trar ôni -
bus ou ou tras con du ções.

3. Estradas
Por que? Nós que re mos e te mos o di -

re i to de po der mos ca mi nhar por es tra das.
Há os que acham que nós só po de mos e
de ve mos ca mi nhar por den tro do mato.
Essas idéi as re tró gra das são as que mais
di zem aque les que apa re cem como de fen -
so res da ca u sa in dí ge na, mas que são ou
ig no ran tes ou mal in ten ci o na dos, não que -
ren do per mi tir que te nha mos pro gres so.

Somos a favor do progresso! O mun do 
não pode an dar para trás! 

4. Eletrificação Rural
Por que? Jus ta men te por que so mos a

fa vor do pro gres so. A ener gia pos si bi li ta
con for to, co mu ni ca ção. De que adi an ta ca -
var um poço fun do, che io de água se não ti -
ver mos ener gia para li gar a bom ba que vai
pu xar a água?

Não que re mos fi car usan do lam pa ri -
nas che i as de fu ma ça a vida in te i ra, can san -
do a vis ta e os pul mões de no i te, para es tu -
dar ou fa zer qual quer co i sa. 

Qu e re mos TV, li qui di fi ca dor, má qui na de 
la var. Por que o ín dio não pode ter es ses uten -
sí li os? Isso não é pre con ce i to ra ci al? Os que
são con tra isso que rem con for to só para eles. 

 5. Educação
Por que? Te mos ne ces si da de de co -

nhe ci men to. Gen te ig no ran te não pro gri de.
Qu e re mos pro gre dir. Ve mos até mes mo, nas 
co mu ni da des dos bran cos, que, sem ins tru -
ção, to dos pas sam di fi cul da des. 

6. Transporte
Por que? Sem trans por te, como es co ar 

nos sos pro du tos? Te mos mi lho em gran de
quan ti da de. Qu e re mos plan tar ar roz e fru tí -
fe ras. O trans por te traz o pro gres so. Qu e re -
mos o pro gres so.

7. Vicinais
Por que? Di ver sas co mu ni da des as so -

ci a das nos sas não tem li ga ção fá cil en tre
elas. Por isso, que re mos a aber tu ra de vi -
ci na is e pa vi men ta ção das ro do vi as prin ci -
pa is;

8. Auto-Sustentação
Por que? Qu e re mos de sen vol ver pro je -

tos que uti li zem as po ten ci a li da des de cada
co mu ni da de.

9. Ecoturismo
Por que? Ten do Ro ra i ma enor me po -

ten ci al des sa es pe ci a li da de de tu ris mo, é
mais do que na tu ral uti li zar essa vo ca ção
na tu ral da re gião com inú me ros gran des e
pe que nas ca cho e i ras, ser ras, cam pos na tu -
ra is, pa i sa gens lin dís si mas e o pró prio
dia-a-dia das nos sas co mu ni da des, até hoje 
com ple ta men te des co nhe ci das dos tu ris tas. 

As co mu ni da des in dí ge nas da Ve ne zu -
e la pra ti cam in ten sa ati vi da de de eco tu ris mo 
há muitos anos e com ex ce len tes re sul ta -
dos. os in dí ge nas ame ri ca nos fa zem isso e
até as co mu ni da des es qui mós no Alas ca.
Não há ne nhum pro ble ma nes sa ati vi da de,
ao con trá rio do que alar de ia a Fu nai, para
ten tar im pe dir que o eco tu ris mo in dí ge na se 
con cre ti ze.

10. Garimpo e Mineração
Por que? Está pre vis to na Cons ti tu i ção

de 1988 que o Pre si den te da Re pú bli ca tem
de de mar car áre as ga rim pe i ras. Assim sen -
do, as co mu ni da des in dí ge nas tem todo o di -
re i to de ex plo ra rem, di re ta men te ou atra vés
de ter ce i ros, essa ati vi da de mi ne ral. So mos
mais do que co nhe ce do res de co mu ni da des
in dí ge nas es tran ge i ras o fa zem com su ces -
so.

11. FMI
Até o país ob te rá lu cros com isso,

pois não con se gui mos en ten der como pos -
su in do ja zi das imen sas dos mais va ri a dos
mi né ri os, o país nada ex plo re e au men te
sem pre as suas dí vi das com pa í ses es tran -
ge i ros, ten do me i os para não pre ci sar sub -
me ter-se à di ta du ra do FMI, po den do vir a
ser uma ver da de i ra po ten cia eco nô mi ca e
fi nan ce i ra.

É um ab sur do, uma in co e rên cia, uma
bur ri ce mes mo não se apro ve i tar o imen so
po ten ci al mi ne ral de Ro ra i ma. 
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12. Áreas Produtivas
Por que? No ge ral, sem pre hou ve con vi -

vên cia pa cí fi ca en tre ín di os e os pro du to res
de Ro ra i ma. Alguns fa tos iso la dos fo ram e
ain da são trans for ma dos men ti ro sa men te
pelo CIR, como se fos sem acon te ci men tos
fre qüen tes e cos tu me i ros, apre sen tan do a to -
dos os fa zen de i ros como cri mi no sos, e eles,
gen te do CIR, como an ji nhos, co i sa que nun -
ca fo ram. Estão mais para de mô ni os.

As la vou ras de ar roz são a úni ca ati vi -
da de agrí co la de gran de pro du ti vi da de e su -
ces so em Ro ra i ma. De se ja mos que essa
ati vi da de per ma ne ça e que se jam fe i tos
con vê ni os com os fa zen de i ros para trans fe -
rên cia de tec no lo gia. Se ri am be ne fi ci a das
inú me ras co mu ni da des não só com o co -
nhe ci men to téc ni co, como pela ren da fi nan -
ce i ra, me lho ran do as con di ções de vida das
co mu ni da des en vol vi das. 

Re pe ti mos que não so mos con tra o
pro gres so. O CIR é que gos ta do atra so, mas 
nós não fa ze mos par te des sa ig no rân cia.

Qu e re mos tam bém, Pre si den te Lula,
que, pelo me nos uma úni ca vez que seja,
es cu tem a nos sa pa la vra.

To dos que vem à Ro ra i ma só ou vem o
CIR, e eles não re pre sen tam a ma i o ria, ape -
nas tem bons con ta tos na TV e cos tas
quen tes na Fu nai e de mu i ta gen te que con -
si de ra mos des co nhe ce do ras da re a li da de
que vi ve mos e dos gra ves pro ble mas e con -
fli tos que exis tem em Ro ra i ma.

So mos con tra:
A – Prá ti cas de ter ro ris mo e rou bo de

gado, cos tu me i ra men te ado ta dos pelo CIR.
B – Des tru i ção do pa tri mô nio pú bli co,

como pon tes, tor res de te le fo nia, re trans mis -
são de TV, gran des tor res de trans mis são
elé tri ca, como o CIR cos tu ma fa zer.

C – Fe cha men to de es tra das pú bli cas,
como o CIR faz.

D – Assal to a ve í cu los com mer ca do ri -
as, nas es tra das, como o CIR já pra ti cou.

E – Cons tan tes ame a ças de in va são
das se des de mu ni cí pi os, como o CIR está
ha bi tu a do a fa zer.

F - Rou bo de gado dos fa zen de i ros,
ma tar o gado, en ve ne nar o gado, in va dir fa -
zen das e ame a çar aos fa zen de i ros, como o
CIR faz.

Essa área ra po sa – Ser ra do sol, fica
na fron te i ra do Bra sil com a Ve ne zu e la e a
Gu i a na. Não po de mos de i xar o Bra sil nas
mãos de cri mi no sos, se jam pa dres ou ín di os 
não Bra si le i ros. (sic)

Assi nam Sil ves tre Le o cá dio da Sil va, pela So -
di ur; Aní sio Pe dro sa Lima, pela Alid cir, e Gil ber to
Ma cu xi, pela Ari kom.

Sr. Pre si den te, vou até me exi mir de fa zer co -
men tá ri os so bre es ses do cu men tos, por que, por si
só, eles mos tram a gra vi da de do pro ble ma in dí ge na
de Ro ra i ma, que pre ci sa ser ana li sa do. Cre io, in clu si -
ve, que esse é um caso de se gu ran ça na ci o nal. O pró -
prio Con se lho de De fe sa Na ci o nal de ve ria to mar pro -
vi dên ci as no que tan ge a esse as sun to.

Trou xe um re cor te do jor nal Bra sil
Nor te, ti ra do da in ter net, que diz: 

Relatório entregue por fhc a lula diz
que a amazônia está sob ameaça.

O es ta be le ci men to de uma Fren te Bra sil,
das FARCs [For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as
da Co lôm bia] com gru pa men tos de eli te – guer -
ri lhe i ros ex pe ri men ta dos em com ba te – com ta -
re fa de man ter aber tas li nhas de aces so a su -
pri men tos, mu ni ções e re fú gio na sel va bra si le i -
ra ... [fri so: na sel va bra si le i ra!] foi de tec ta do pe -
los ser vi ços de in te li gên cia mi li tar. Se gun do o
jor nal O Esta do de S. Pa u lo, esse aler ta cons ta
no re la tó rio en tre gue pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so ao Pre si den te ele i to Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, cujo con te ú do tam bém traz
avi sos de que a Ama zô nia está sob ris co, mas
a de fe sa des sa área é pri o ri da de das For ças
Arma das do Bra sil, que já “po vo a ram” a re gião
com mais de 23 mil mi li ta res.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é aque la his tó ria: não
po de rão, ama nhã, me acu sar de ter fe i to como
aque le que viu e fez que não viu e, po den do fa lar,
pre fe riu fi car ca la do.

De i xo, mais uma vez, um aler ta com as pa la vras 
dos pró pri os ín di os em re la ção ao que está acon te -
cen do no meu Esta do, que é um pon to sen sí vel da
Ama zô nia bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.)
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O pe di do
de trans cri ção do do cu men to que aca ba de ser lido
por V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, será de fe ri -
do na for ma re gi men tal. (Pa u sa.)

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. 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 ilus tre Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, dois acon te ci men tos do lo ro sos ocor re -
ram no dia de on tem e ca u sa ram pro fun do pe sar à po -
pu la ção bra si le i ra.

O pri me i ro de les foi o fa le ci men to do ser ta nis ta
Orlan do Vil las Boas, ocor ri do na ci da de de São Pa u lo, 
de po is de uma lon ga en fer mi da de que o aco me teu.
Seu se pul ta men to, con for me a im pren sa no ti ci ou na
ma nhã de hoje, vai acon te cer às 14 ho ras, na ca pi tal
pa u lis ta.

Não po de ria de i xar de fa zer o re gis tro des se in -
fa us to acon te ci men to por se tra tar de uma fi gu ra de
gran de des ta que na vida na ci o nal, nos úl ti mos trin ta
anos, so bre tu do quan do se sabe que Orlan do Vil las
Bôas de di cou-se in te gral men te à ca u sa do in dí ge na
bra si le i ro. Dis cí pu lo de Ma re chal Ron don, com ele
tra ba lhou du ran te mu i tos anos para a cons ti tu i ção do
Par que Na ci o nal do Xin gu, o qual abri ga vá ri as tri bos
in dí ge nas que fo ram pa ci fi ca das e são as sis ti das pela 
Fu nai e pe los ór gãos do Go ver no Fe de ral que tra tam
des sa ques tão.

Orlan do Vil las Bôas vi veu qua se toda a sua vida
em con ta to com os ín di os. Tor nou-se um ho mem
mun di al men te co nhe ci do pela sua de di ca ção a essa
ca u sa. Apren deu vá ri os idi o mas e di a le tos in dí ge nas,
e foi ví ti ma de vá ri as do en ças tro pi ca is exis ten tes na
re gião. So men te pela ma lá ria, ele foi aco me ti do mais
de du zen tas ve zes.

Um ho mem como esse, que ti nha cur so su pe ri -
or, vá ri as ati vi da des cul tu ra is, que co nhe ceu o mun do 
in te i ro fa zen do pa les tras so bre os ín di os do Bra sil,
que po de ria vi ver con for ta vel men te com sua fa mí lia
nos gran des cen tros ur ba nos do País, como São Pa u -
lo, Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri zon te ou Bra sí lia, op tou
por vi ver no seio da mata, ao lado dos ín di os. Tal vez
em de cor rên cia dis so te nha mor ri do pre ma tu ra men te. 
Po de ria ter vi vi do mais tem po, mas ad qui riu tan tas
do en ças no con ví vio com os ín di os, nas re ser vas, que 
ter mi nou ado e cen do e on tem, in fe liz men te, veio a fa -
le cer na ca pi tal pa u lis ta.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, que ro con sig nar
o fa le ci men to do ser ta nis ta Orlan do Vil las Bôas, de -
se jan do sen ti dos pê sa mes à sua fa mí lia, ami gos e a
toda a Na ção bra si le i ra, que per deu um ho mem que
trans for mou a sua pro fis são num ver da de i ro sa cer dó -
cio. Ele me re ce, por tan to, o nos so res pe i to, a nos sa
ad mi ra ção e o re gis tro des se in fa us to acon te ci men to
nos Ana is do Se na do Fe de ral.

O se gun do acon te ci men to do lo ro so que que ro
re gis trar é o aci den te so fri do pelo Mi nis tro e ju ris ta
Evan dro Lins e Sil va, on tem, no Rio de Ja ne i ro, ao de -
sem bar car do avião que o con du zia de Bra sí lia para
aque la ci da de, de po is de ter sido ho me na ge a do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca com uma con de co ra ção pe -
los seus re le van tes ser vi ços pres ta dos à ca u sa dos
di re i tos hu ma nos. 

Evan dro Lins e Sil va nas ceu no Pi a uí, mu i to
moço trans fe riu-se para o Rio de Ja ne i ro e ali for -
mou-se em Di re i to e de di cou-se a ad vo ca cia. Tor -
nou-se um dos ma i o res ca u sí di cos das le tras ju rí di -
cas em nos so País. Pro fes sor uni ver si tá rio, Mi nis tro
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pu ni do pelo Mo vi men to 
Re vo lu ci o ná rio Mi li tar em 1964, de po is de ter sido
tam bém Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, do Go ver -
no de João Gou lart.

Evan dro Lins e Sil va tor nou-se uma ver da de i -
ra le gen da das le tras ju rí di cas nes te País. Tor -
no-se um ho mem res pe i ta do por todo o povo bra si -
le i ro, so bre tu do de po is da sua atu a ção no epi só dio 
que cul mi nou com a de cre ta ção do im pe ach ment
do ex-Pre si den te Fer nan do Col lor de Melo, no dia
29 de de zem bro de 1992, quan do es te ve no ple ná -
rio des ta Casa, de fen den do a ado ção da me di da
de que o povo bra si le i ro já ti nha se ma ni fes ta do à
fa vor nas ruas.

For mu lo vo tos de que o Mi nis tro Evan dro Lins e
Sil va se re cu pe re do gra ve aci den te de que foi ví ti ma
no dia de on tem. A Na ção bra si le i ra não pode per -
dê-lo de ma ne i ra tão trá gi ca. Espe ra mos que ele pos -
sa ain da pres tar gran des e as si na la dos ser vi ços à ca -
u sa da jus ti ça, da paz e dos di re i tos so ci a is em nos so
País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, aca bei
de ou vir aqui dois pro nun ci a men tos im por tan tes e re -
le van tes para a vida do Se na do. Um foi o pro fe ri do
pelo nos so Pre si den te Mo za ril do Ca val can ti. S. Exª
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leu um ma ni fes to de um se tor de in dí ge nas que tem a
con cor dân cia e o pen sa men to de uma par te gran de
da Na ção bra si le i ra. 

Sr. Pre si den te, eu sou de Mato Gros so do Sul e
re si di no Mato Gros so, re gião onde exis tem mu i tos
ir mãos in dí ge nas. Na ge ra ção atu al, não tive co nhe -
ci men to de ne nhum atri to en tre in dí ge nas e não-in dí -
ge nas na que les dois Esta dos, e eu sem pre tra ba lhei
no cam po. Sem pre tive dú vi da so bre a con ve niên cia
des sa ten ta ti va de man ter mos os in dí ge nas se pa ra -
dos dos ou tros. Con si de ro uma ta re fa qua se im pos -
sí vel não de i xar os in dí ge nas con vi ve rem com os de -
ma is mem bros da fa mí lia bra si le i ra e não os de i xar
par ti ci par nor mal men te, como ci da dãos, da vida do
País. 

Achei en tão mu i to ló gi co esse ma ni fes to lido
pelo Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. E hoje es ta -
mos as sis tin do, no meu Esta do – e te nho a im pres -
são de que no Bra sil todo – à de mar ca ção de ter ras 
in dí ge nas por cri té ri os que não con se gui mos en -
ten der. Pa re ce que o ob je ti vo da de mar ca ção das
áre as in dí ge nas é pre ser var as ter ras que os in dí -
ge nas es tão ocu pan do, e não re vi rar o País para
ver o que era do ín dio an ti ga men te. Por que te nho a 
im pres são de que o nos so País todo era ter ri tó rio
in dí ge na. Em de ter mi na das re giões ha via uma
con cen tra ção ma i or e, em ou tras, me nor. Se fôs se -
mos usar esse cri té rio – o de tor nar re ser vas in dí -
ge nas áre as onde even tu al men te ha via ín di os –,
te ría mos que re ser var o País todo, o que iria con -
tra ri ar o in te res se da co le ti vi da de. 

Pen so que é mu i to im por tan te a área res pon sá -
vel do Po der Le gis la ti vo de ter mi nar com mais ob je ti vi -
da de o que é e o que não é ter ri tó rio in dí ge na, por que
isso está ge ran do con fli tos ab so lu ta men te im pro ce -
den tes. Como fa lei há pou co, o re la ci o na men to dos
não-in dí ge nas da área ru ral do meu Esta do com os
ín di os sem pre foi dos me lho res. Nun ca ti ve mos atri to
de or dem ne nhu ma. Nós vi vía mos lá como com pa -
nhe i ros de tra ba lho. Nun ca, nun ca! A ge ra ção pre sen -
te não tem no tí cia! 

Te nho, por tan to, a im pres são de que se ria im -
por tan te que re gu la men tás se mos com pre ci são os
cri té ri os a se rem ado ta dos. Isso se ria mu i to bom para
a har mo nia no cam po.

Ouvi tam bém a ho me na gem que o Se na dor Na -
bor Jú ni or pres tou aos Vil las Boas. 

Co nhe ci o Ma re chal Ron don pes so al men te
quan do de uma vi si ta a Cu i a bá – ele era bas tan te ve -
lhi nho e eu, moço; isso faz mu i to tem po –, e eu o con -

si de ro um pa tri mô nio da hu ma ni da de. Só quem co -
nhe ce o ser tão e a sua bra ve za pode ava li ar a com -
pe tên cia e a co ra gem do Ma re chal Ron don e o que
ele fez para a Na ção bra si le i ra. Li gar o Bra sil à Ama -
zô nia há mais de meio sé cu lo foi uma ver da de i ra
epo péia, um sa cri fí cio enor me, prin ci pal men te com
a ma le i ta por to dos os la dos – e sa be mos que a ma -
le i ta, na que le tem po, não ti nha cura. Eu tam bém tive
ma le i ta, ou ma lá ria, como a cha ma mos, e ela não
sara se não for bem tra ta da. Na que le tem po ela era
tra ta da com cas ca de pau; to má va mos ta ni no, fe i to
de cas ca de ár vo re. 

Então, Sr. Pre si den te, os ir mãos Vil las Boas de -
di ca ram toda a sua vida ao ser vi ço do País! Acre di to
que o Vil las Boas po de ria ser en ter ra do em qual quer
lu gar do Bra sil, que ele es ta ria sen do en ter ra do na
sua ter ra. Ele ser viu a todo o Bra sil! 

Sr. Pre si den te, um ou tro as sun to. O ad vo ga do
Evan dro Lins e Sil va, in fe liz men te, so freu aci den te
de plo rá vel ao de sem bar car no Rio de Ja ne i ro e se
ma chu cou bas tan te – fala-se que o tom bo, para pes -
so as ido sas, é mu i to pe ri go so. Fa ze mos vo tos de que
ele se re cu pe re.

Sr. Pre si den te, o ano está se en cer ran do. O que 
eu de se ja va que nós, do Con gres so, so li ci tás se mos
ao Exe cu ti vo bra si le i ro era que re gu la men tas se al -
gu mas co i sas sim ples que es tão tra zen do trans tor no 
ao de sen vol vi men to da agri cul tu ra e da pe cuá ria
bra si le i ra. 

Nós não re gu la men ta mos até hoje o trans gê ni -
co. No nos so País, es tão plan tan do trans gê ni cos em
toda par te – sou agri cul tor –, o que é pro i bi do. Aque -
les que acham que de vem res pe i tar in te gral men te a
lei não plan tam o trans gê ni co. No mun do, a gran de
ma i o ria das na ções está usan do os pro du tos trans gê -
ni cos; ou tras de i xam à es co lha do agri cul tor plan tar
ou não. Não po de mos ser con tra uma evo lu ção fan -
tás ti ca da ciên cia! O trans gê ni co é uma evo lu ção
enor me da ciên cia ge né ti ca. 

Te nho a im pres são de que essa é a par te da ge -
né ti ca que mais vai se de sen vol ver nos pró xi mos
anos. Os ci en tis tas vão fa zer co i sas ex tra or di ná ri as a
par tir da ge né ti ca! Enquan to isso, nós, aqui, es ta mos
fin gin do que é pro i bi do plan tar trans gê ni cos, que nós
não os usa mos. Os pa í ses que usam o trans gê ni co à
von ta de, como a Argen ti na e os Esta dos Uni dos, ex -
por tam pro du tos fe i tos de ma te ri al trans gê ni co, como
do ces, por exem plo, en quan to nós fa ze mos de con ta
que não usa mos o trans gê ni co. 
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Sr. Pre si den te, um ou tro as pec to tam bém im -
por tan te para o de sen vol vi men to do cam po na ci o -
nal é o uso de hor mô ni os, de es ti mu lan tes de cres -
ci men to. O mun do todo usa hor mô ni os. Nós apro -
va mos isso no Se na do, mas o Exe cu ti vo não re gu -
la men ta. Faz-se de con ta, en tão, que é pro i bi do,
mas sa be mos que qua se todo mun do está usan do
hor mô nio de cres ci men to no País. Eu não uso, por -
que acho que não devo trans gre dir a lei. Sou um
Se na dor da Re pú bli ca. Mas to dos os meus vi zi -
nhos usam, por que é um pro du to im por tan te para
a pe cuá ria bra si le i ra.

Por isso, pen so que de ve mos fa zer um ape lo ao
Pre si den te da Re pú bli ca para que, an tes de sair, re -
gu la men te es ses as sun tos sim ples, que são re le van -
tes para a eco no mia bra si le i ra. O se tor agrí co la é o
que mais tem se de sen vol vi do no País ul ti ma men te.

Eu dis se, em um jan tar de ho me na gem ao Mi -
nis tro Pra ti ni de Mo ra es que S. Exª con se guiu algo im -
por tan te: uma mu dan ça na ava li a ção do meio ru ral
pelo meio ur ba no.

Há pou cos anos, ser fa zen de i ro ou ru ra lis ta era 
uma má cu la. O gran de fa zen de i ro pa re ce um cri mi -
no so. Em to dos os se to res da ati vi da de hu ma na, a
pro du ção em es ca la é a base para a re du ção de cus -
tos, e, por isso, exis tem es sas mul ti na ci o na is imen -
sas. Mas o ho mem do cam po não pode ser gran de,
por que, des sa for ma, é la ti fun diá rio e pre ju di ca o
País. Esque ce-se de que a pro du ção em es ca la tam -
bém de pen de do ta ma nho da pro pri e da de, o qual é
re gu la do por sua fi na li da de. E se fala que o su je i to
tem mu i ta ter ra. Para o pro du tor de hor ta li ça, bas ta
um ou dois hec ta res ou es tu fas; já o pro du tor de
gado, em re gião de pas ta gem na ti va, pre ci sa de ex -
ten sões enor mes.

O Mi nis tro Pra ti ni con se guiu uma ava li a ção me -
lhor da área ur ba na so bre a ati vi da de ru ral, a par de
ter au men ta do enor me men te as ex por ta ções. O se tor 
ru ral é o mais viá vel na con cor rên cia com o mun do.
Não sen do o nos so País um pro du tor de co i sas mu i to
avan ça das, é no se tor ru ral que pode con cor rer no
mer ca do in ter na ci o nal.

Te mos dado uma de mons tra ção de alta com pe -
tên cia, ao exer cer a agri cul tu ra – às ve zes, a dois ou
três mil qui lô me tros dos por tos ma rí ti mos – sem na ve -
ga ção, sem fer ro vi as, com ro do vi as ge ral men te em
es ta do pre cá rio, sem ne nhu ma or dem de sub sí dio,
com di fi cul da des de cré di to imen sas. Ain da as sim, os
agri cul to res bra si le i ros con se guem con cor rer com o
mun do de sen vol vi do. O agri cul tor bra si le i ro é de alta

com pe tên cia. Há re cla ma ções per ma nen tes des tes
com re la ção aos sub sí di os pra ti ca dos pe los pa í ses
do Pri me i ro Mun do, pe los Esta dos Uni dos, pe los pa í -
ses do Mer ca do Co mum Eu ro peu.

Enten do que a agri cul tu ra de sen vol ve um gran -
de le que na ge ra ção de em pre gos, por que com pre en -
de os im ple men tos agrí co las, o ma qui ná rio, o be ne fi -
ci a men to, o trans por te, a ven da, o em pa co ta men to.
Por tan to, esse se tor gera em pre go não ape nas no
cam po; na ver da de, é no cam po que cria me nos em -
pre gos.

Se a Na ção ti ves se apo i a do a agri cul tu ra bra si -
le i ra, ao in vés de tê-la hos ti li za do, tal vez a si tu a ção de 
hoje fos se me lhor.

As na ções que têm po der eco nô mi co e fi nan ce i -
ro pro mo vem o sub sí dio agrí co la; não o fa ze mos, por -
que não te mos me i os. Nos Esta dos Uni dos, por
exem plo, o sub sí dio agrí co la é o com bus tí vel do de -
sen vol vi men to eco nô mi co. Os sub sí di os re tor nam à
eco no mia do país, abas te cem-na. Não adi an ta con si -
de rá-los algo bom ou ruim; até po de mos ten tar que
tais pa í ses não sub si di em, mas vão fa zer o que lhes é
con ve ni en te e não o que nos con vém.

Fico por aqui, Sr. Pre si den te, de se jan do um
bom fim de se ma na aos com pa nhe i ros.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra en ca mi nhou pro po si ções
à Mesa, que se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Srª Se na do ra Emi lia Fer nan des e o Sr. Se na dor Ade -
mir Andra de en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

A SRA EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en tre os dias
19 e 22 de ja ne i ro será re a li za do, em Por to Ale gre
(RS), o Fó rum Mun di al de Edu ca ção – even to que
pre ce de o Fó rum So ci al Mun di al, in te gran do suas ati -
vi da des. Como já re gis tra mos em ou tra opor tu ni da de, 
a pró xi ma edi ção do Fó rum So ci al Mun di al terá como
tema “A Paz é Pos sí vel” e acon te ce rá de 23 a 28 de
ja ne i ro, em Por to Ale gre.

Este even to, que é o prin ci pal acon te ci men to
po lí ti co da atu a li da de, ga nha rá em 2003 uma no tá vel
im por tân cia mun di al por ser re a li za do num país co -
man da do pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
num con tex to po lí ti co que se con tra põem ao pro je to
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ne o li be ral, glo ba li zan te e ex clu den te, de sen vol vi do
pelo atu al go ver no fe de ral.

Da mes ma for ma, o Fó rum Mun di al de Edu ca -
ção ga nha ain da mais no to ri e da de. No ano pas sa do,
o Fó rum de Edu ca ção foi, sem dú vi da, o ma i or en con -
tro de edu ca do res e ins ti tu i ções de to dos os tem pos:
15 mil pes so as das três Amé ri cas, da Eu ro pa e da
Áfri ca par ti ci pa ram do even to. Em 2003, o FME de ve -
rá as su mir pro por ções ain da mais ex tra or di ná ri as:
são es pe ra dos 20 mil par ti ci pan tes. 

Edu ca ção e Trans for ma ção é o tema cen tral do
FME 2003, que se des do bra rá em três con fe rên ci as,
dez de ba tes te má ti cos, sete de ba tes es pe ci a is, 35
de ba tes da pro gra ma ção si mul tâ nea, cer ca de 2 mil
re la tos te má ti cos e apre sen ta ção de ex pe riên ci as pe -
da gó gi cas dos par ti ci pan tes.

As di ver si da des ge o grá fi ca, so ci al, po lí ti ca e de
gê ne ro se rão tra zi das pe los 156 con fe ren cis tas e de -
ba te do res, de 30 pa í ses – le gí ti mos re pre sen tan tes
de to dos os Con ti nen tes e das mais di ver sas com po -
si ções so ci a is, ga ran tin do di ver si da de cul tu ral, po lí ti -
ca, ci en tí fi ca, de gê ne ro, et ni as e raça ao even to. Des -
ta for ma, os par ti ci pan tes te rão um pa no ra ma das po -
lí ti cas e pro pos tas edu ca ci o na is a se rem im ple men ta -
das no mun do.

A pro gra ma ção ofi ci al do FME con so li da a par ti -
ci pa ção plu ral na or ga ni za ção e cons tru ção des te Fó -
rum em 2003. As con fe rên ci as e de ba tes fo ram pro -
pos tas e dis cu ti das por re pre sen tan tes de uni ver si da -
des, sin di ca tos, mo vi men tos so ci a is, or ga ni za ções
go ver na men ta is e não-go ver na men ta is, que fa zem
par te do Co mi tê Po lí ti co, com pos to por 21 en ti da des
na ci o na is e in ter na ci o na is, ho mo lo ga das pelo Co mi tê 
de Orga ni za ção, for ma do por 83 en ti da des.

Inte gra do por pro fis si o na is de di fe ren tes dis ci pli -
nas, es pe ci al men te de Ciên ci as So ci a is e Hu ma nas,
o Co mi tê de Orga ni za ção di re ci o na suas pro pos tas
para a de mo cra cia par ti ci pa ti va, o de sen vol vi men to
so ci al, a paz e o res pe i to aos di re i tos hu ma nos e a
cons tru ção da ci da da nia.

Sua mis são é de sen vol vi da atra vés de qua tro
pro gra mas de in ter ven ção so ci al: Con vi vên cia e Di re i -
tos Hu ma nos; De sen vol vi men to So ci al; Edu ca ção e
Ci da da nia; Ju ven tu de e Ci da da nia; e Inves ti ga ção
So ci al da Ci da de. Para sua ação so ci al, de sen vol ve
um mo de lo de ação onde fo ram com bi na das três es -
tra té gi as de tra ba lho para cada um dos pro gra mas
enun ci a dos:

1) Tra ba lho di re i to e per ma nen te com
or ga ni za ções, ins ti tu i ções e co mu ni da des;

2) De li be ra ção pú bli ca e atu a ção in te -
rins ti tu ci o nal lo cal e na ci o nal;

3) Pro du ção de co nhe ci men to (in ves ti -
ga ções, sis te ma ti za ções, pro du tos im pres -
sos e au di o vi su a is).

As ins ti tu i ções que par ti ci pam da Orga ni za ção
do Fó rum Mun di al de Edu ca ção têm como com pro -
mis so, aci ma de tudo, a De fe sa da Edu ca ção Pú bli -
ca como di re i to so ci al ina li e ná vel.

Di an te da cres cen te pri va ti za ção da edu ca ção,
que con de na 882 mi lhões de pes so as ao anal fa be tis -
mo, a pro pos ta do FME é um am plo de ba te com to dos 
os po vos do mun do para apon tar ca mi nhos que as se -
gu rem aces so à edu ca ção – fer ra men ta es sen ci al
para a cons tru ção de um ou tro mun do pos sí vel – a
to dos os ci da dãos e ci da dãs do mun do..

Srªs e Srs. Se na do res, con for me nos apon ta
Ro ber to Le her, pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral
do Rio de Ja ne i ro e ex-pre si den te do Sin di ca to Na ci -
o nal dos Do cen tes das Insti tu i ções de Ensi no Su pe -
ri or (ANDES-Sin di ca to), “mais de dois sé cu los de ex -
pe riên cia re pu bli ca na nos en si nam que a úni ca for -
ma de uni ver sa li zar a edu ca ção pú bli ca é atra vés de
po lí ti cas de Esta do”. Po lí ti cas como as im plan ta das
no Rio Gran de do Sul, pelo nos so Go ver no De mo -
crá ti co e Po pu lar, nos úl ti mos qua tro anos. Ti ve mos
a ou sa dia, a co ra gem de cri ar uma Uni ver si da de
Esta du al Pú bli ca e Gra tu i ta (a UERGS), num con tex -
to onde a re gra é a pri va ti za ção, o com ba te a tudo o
que é pú bli co.

Alfa be ti za mos, nos três úl ti mos anos, mais de
140 mil jo vens e adul tos, bem como al can ça mos os
me lho res ín di ces de al fa be ti za ção do País. O Rio
Gran de do Sul é o Esta do que mais in ves te em Edu -
ca ção por alu no, de acor do com o pró prio Go ver no
Fe de ral.

Po lí ti cas como as que se rão im plan ta das pelo
nos so Pre si den te ele i to, Luiz Iná cio Lula da Sil va, es -
ta mos cer tos, re vo lu ci o na rão a edu ca ção bra si le i ra. A 
edu ca ção mé dia do bra si le i ro, de qua tro anos, é um
in di ca dor da dra má ti ca si tu a ção de de si gual da de e in -
jus ti ça exis ten te no Bra sil.

Sr. Pre si den te, fica no tó rio que os de sa fi os qua -
li ta ti vos e quan ti ta ti vos da edu ca ção são de tal mag ni -
tu de que não pode mais ha ver va ci la ção quan to à im -
por tân cia es tra té gi ca dos in ves ti men tos nes sa área.
To dos os elos edu ca ci o na is, da cre che à pós-gra du a -
ção, têm de ser ver da de i ras pri o ri da des e con tar com
re cur sos pro gres si va men te ma i o res. Estes são de sa -
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fi os, com pro mis sos já as su mi dos pelo go ver no de
Luiz Iná cio Lula da Sil va

A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, o Go ver no Fe -
de ral terá como meta ele var a edu ca ção in fan til a um
novo es ta tu to, de modo que to das as cri an ças te -
nham os me i os para sua for ma ção in te lec tu al igual -
men te as se gu ra da. Será pri o ri da de, no go ver no de
Luiz Iná cio Lula da Sil va, uni ver sa li zar o en si no do
ní vel pré-es co lar até o mé dio e ga ran tir o aces so à
cre che.

No caso do en si no mé dio, for mu la re mos uma
po lí ti ca que in clua os jo vens tra ba lha do res. Para tan -
to, o Fun def deve ser am pli a do para todo o en si no bá -
si co e con tar com re cur sos su ple men ta res do Go ver -
no Fe de ral, re ver ten do-se o atu al pro ces so de mu ni ci -
pa li za ção pre da tó ria da es co la pú bli ca.

Além dis so, a exem plo da sa ú de, a edu ca ção
tem que ser con ce bi da como um sis te ma na ci o nal ar -
ti cu la do, in te gra do e ge ri do em re gi me de co la bo ra -
ção – en vol ven do União, Esta dos e Mu ni cí pi os, bem
como o Dis tri to Fe de ral – e de for ma de mo crá ti ca,
com a par ti ci pa ção da so ci e da de.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, te mos cons -
ciên cia de que não bas ta a edu ca ção ga nhar ma i or
ex pres são no or ça men to; é ne ces sá rio mo bi li zar a
ener gia cri a do ra dos edu ca do res, es tu dan tes e dos
mo vi men tos so ci a is, as se gu ran do in fra-es tru tu ra, re -
a fir man do a es co la pú bli ca como es pa ço de so li da ri e -
da de e de cons tru ção da Na ção. Nis to con sis te um
dos prin ci pa is de sa fi os do Fó rum Mun di al de Edu ca -
ção em 2003.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acos tu mou-se,
nes te País, a ver os re cur sos des ti na dos às es co las
irem min guan do pelo ca mi nho a pon to de qua se nada 
res tar quan do che ga vam ao seu des ti no fi nal. O há bi -
to tan to se foi per pe tu an do, que qua se fez o mon ge,
para lem brar o ve lho di ta do po pu lar. Nin guém mais se 
es pan ta va ou se in dig na va com os des vi os que ro ti ne -
i ra men te con su mi am as ver bas da edu ca ção. Fir -
mou-se a idéia de que as sim era o na tu ral de ser e
pon to fi nal. A si tu a ção, hoje, já não é mais a mes ma,
até por for ça de le gis la ção mais efi ci en te so bre as for -
mas de fi nan ci a men to da edu ca ção.

A cri a ção do Fun def, o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal, re pre sen -
tou, sem dú vi da, uma con quis ta nes sa di re ção. Cri a -
do por ini ci a ti va do MEC, o Fun def con tri bu iu para
cor ri gir uma gra ve dis tor ção na di vi são dos re cur sos
des ti na dos à ma nu ten ção e ao de sen vol vi men to do

en si no. Até en tão, a Cons ti tu i ção ape nas de ter mi na va 
a apli ca ção obri ga tó ria de 25% das re ce i tas fis ca is
em edu ca ção. Mas nada de fi nia quan to às res pon sa -
bi li da des de cada ní vel de go ver no no en si no obri ga -
tó rio. 

Ocor ria, en tão, uma de si gual da de ex tre ma -
men te per ver sa, se é que há de si gual da de que não 
seja per ver sa. As ci da des mais ri cas, com re des
mu ni ci pa is de en si no pe que nas e pou cos alu nos,
ti nham di nhe i ro so bran do. As mais po bres, com
gran des re des e mu i tos alu nos, fi ca vam com di -
nhe i ro fal tan do. 

A ma i or ino va ção do Fun def foi mo di fi car a
es tru tu ra de fi nan ci a men to do en si no fun da men tal. 
Dos 25% des ti na dos à edu ca ção, os Esta dos têm
de in ves tir 60% ex clu si va men te no en si no fun da -
men tal. Cada Esta do e seus mu ni cí pi os pas sa ram
a re ce ber re ce i ta pro por ci o nal ao nú me ro de alu -
nos ma tri cu la dos em cada rede de en si no. Tam -
bém pas sou a ha ver um gas to mí ni mo re la ti vo a
cada alu no por ano. Sem pre que os re cur sos do
Fun do, em um Esta do, não al can ça rem esse va lor
mí ni mo, o Go ver no Fe de ral de ve rá fa zer uma com -
ple men ta ção de ver bas. 

É esse úl ti mo pon to que vou to mar como epi -
cen tro para te cer as con si de ra ções que jul go im pe -
ri o so tra zer a esta Casa. Per ce be ram as Srªs e os
Srs. Se na do res, pela mi nha fala até este mo men to,
que não sou con trá rio ao Fun def. Te mos de re co -
nhe cer o im pac to po si ti vo ca u sa do pelo Fun do nas
Re giões Nor te e Nor des te – mu i to ma i or que no Sul
ou Su des te. Qu an to mais po bre o Mu ni cí pio, ma i or
foi o au men to no gas to por alu no. Além dis so, os
pro fes so res bra si le i ros do en si no fun da men tal ti ve -
ram um au men to mé dio de 13%, uma vez que o
Fun def es ta be le ce a par ce la de 60% dos re cur sos
para pa ga men to dos pro fes so res. Mas ve jam V.
Exªs que o per cen tu al é ain da mu i to ba i xo para ele -
var os sa lá ri os dos pro fes so res a ní ve is dig nos. Re -
co nhe ce mos avan ços, so bre tu do em Mu ni cí pi os
mais po bres onde os sa lá ri os eram ir ri só ri os. Mas
há ques tões na apli ca ção do Fun def que ain da pre -
o cu pam. Uma de las é a que me re fe ri an te ri or men -
te, qual seja, o des cum pri men to das de ter mi na ções 
do Fun do quan to aos va lo res mí ni mos anu a is e
quan to à com ple men ta ção que o Go ver no Fe de ral
deve re pas sar aos Esta dos. 

O Pre si den te da Re pú bli ca, Sr. Pre si den te, tem
des res pe i ta do sis te ma ti ca men te a fór mu la pre vis ta
para o cál cu lo do va lor mí ni mo para o Fun def, con for -
me de ter mi na ção do ar ti go 6º da Lei nº 9.424, de
1996. Com que pro pó si to o cál cu lo não é res pe i ta do,
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Srªs e Srs Se na do res? Não o po de mos di zer, mas sa -
be mos que quan to me nor o va lor mí ni mo anu al fi xa do
pelo Go ver no, me nor é o va lor da com ple men ta ção
da União.

Acres ce que o Go ver no tem pro mo vi do um ver -
da de i ro ca lo te na com ple men ta ção que deve fa zer
aos Esta dos, na qual o cus to por alu no fi cou aba i xo
da mé dia na ci o nal. O Go ver no tem re pas sa do, por de -
ter mi na ção pre si den ci al, va lo res in fe ri o res ao de ter -
mi na do pela lei. Esse ca lo te não é de ago ra. Vem des -
de a cri a ção do Fun do, em 1998. Ao lon go dos úl ti mos 
anos, a dí vi da acu mu la da está em tor no de R$11 bi -
lhões.

A Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res
em Edu ca ção di vul gou em seu site a po si ção da
en ti da de so bre o va lor mí ni mo do Fun def para
2002, so bre a qual já fa lei nes te ple ná rio. Diz o do -
cu men to:

Em 1998, a di fe ren ça en tre o Va lor Mí -
ni mo Le gal (R$419,50) e o do De cre to
(R$315,00) foi de R$104,50 por alu no/ano.
Esta foi a dí vi da que o MEC con tra iu com
mi lhões de es tu dan tes do en si no fun da men -
tal. Em 2002, a di fe ren ça e, por con se qüên -
cia, o ca lo te do MEC por alu no será de
apro xi ma da men te R$ 237,08 para os es tu -
dan tes de 1ª a 4ª sé rie e de R$ 249,76 para
os ma tri cu la dos da 5ª a 8ª sé rie.

E sa bem com que alu nos o Go ver no está con -
tra in do dí vi da, Sr. Pre si den te? Não é, de cer to, com
os alu nos dos Esta dos de ma i or ren da do País. É
com os alu nos das re giões de me nor ar re ca da ção
per ca pi ta. São alu nos de quin ze Esta dos bra si le i -
ros, den tre os qua is o Pará, Mato Gros so, Ron dô nia
e to dos os Esta dos do Nor des te, jus ta men te os mais
po bres, os que mais ne ces si tam de edu ca ção de
qua li da de, de es co las bem equi pa das, de pro fes so -
res bem re mu ne ra dos! Estão sen do pre ju di ca das as
cri an ças que mais ne ces si tam do im pul so da edu ca -
ção para as cen de rem so ci al men te, as que mais pre -
ci sam fa zer da es co la ri da de uma fer ra men ta para
abrir por tas, as por tas de uma vida me lhor, de um fu -
tu ro mais pro mis sor!

O que está fa zen do o Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so é um ver da de i ro cri me
de lesa-pá tria! Con si de ro que o Fun def de ve ria ser
um im por tan te ins tru men to para re du zir as dis pa ri da -
des na apli ca ção de re cur sos no en si no fun da men tal,
e en tre as re des es ta du a is e mu ni ci pa is. Foi para isso
a cri a ção do Fun def. No en tan to, os de se qui lí bri os en -
tre Esta dos per ma ne cem, por que o va lor mí ni mo na -

ci o nal vem sen do de fi ni do de for ma equi vo ca da pela
União.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não es tou 
aqui a fa lar ao léu, como se qui ses se ape nas com pa -
la vras mo di fi car o mun do! Ao to mar co nhe ci men to da
dis tor ção no cál cu lo do va lor mí ni mo anu al do Fun def, 
sub me ti a esta Casa um pro je to de lei para mo di fi car a 
Lei nº 9.424, de 1996, que re gu la men ta a ma té ria. É o
PLS nº 67, de 22 de mar ço de 2000. 

O ob je ti vo cen tral do re fe ri do pro je to é pro cu -
rar cor ri gir os des vi os re sul tan tes de fa lhas na le -
gis la ção, es pe ci al men te no que dis põe so bre a de -
fi ni ção do va lor mí ni mo e a con se qüen te com ple -
men ta ção por par te do Go ver no Fe de ral de vi da
aos Esta dos mais po bres. Além dis so, o pro je to
pro põe o for ta le ci men to do pa pel dos con se lhos de 
acom pa nha men to e con tro le so ci al, abrin do a pos -
si bi li da de de par ti ci pa ção dos le gis la ti vos lo ca is.
Des sa for ma, pre ten de mos que o Fun def cor ra em
tri lhos se gu ros, sem as ina ce i tá ve is dis tor ções que 
têm, la men ta vel men te, pre ju di ca do seu fun ci o na -
men to. 

Se gun do as in for ma ções le gis la ti vas da Casa, a 
ma té ria en con tra-se atu al men te na Co mis são de
Assun tos So ci a is, re dis tri bu í da ao Se na dor Wal deck
Orné las. É im pe ri o so que a pro po si ção vol te a ca mi -
nhar. Qu an to mais o pro je to so fre atra sos em sua tra -
mi ta ção, mais per dem os alu nos e pro fes so res mais
ne ces si ta dos.

Tra mi tam com o meu pro je to ou tras ini ci a ti vas
de ilus tres Srs. Se na do res que tra tam de ma té ria aná -
lo ga. Por tan to, Sr. Pre si den te, não es tou so zi nho nes -
sa ba ta lha. Acom pa nham-me os no bres Co le gas Luiz 
Pon tes e Pa u lo Har tung, au to res de pro je tos de lei
que tam bém vi sam a mo di fi car a lei re gu la men ta do ra
do Fun def.

Não te nho dú vi da de que, pos ta em mar cha, a
ma té ria re ce be rá a ade são dos Srs. Se na do res, pois
to dos sa be mos que lu tar pela edu ca ção ja ma is é uma 
luta vã e in gló ria. É, no mí ni mo, es tar em pe nha do em
com ba ter as in jus ti ças so ci a is em um País ex tre ma -
men te de si gual e ex clu den te. 

Era o que ti nha a di zer.
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 10ho ras e 5
mi nu tos.) 

(OS. 21.786/02)

26084 Sábado  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2002

DEZEMBRO 200242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ata da 149ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 16 de de zem 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.

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

 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 – Bel lo
Par ga – Car los Pa tro cí nio – Edi son Lo bão – Edu ar do
Su plicy – Emí lia Fer nan des – 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 – He lo í sa He le na – Iris
Re zen de – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José Edu -
ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – Ju vên cio da
Fon se ca – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio
Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pas to re – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – 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 – Ri -
car do San tos – Ro me ro Jucá – 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 44 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são. 

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 356, DE 2002
(Nº 1.105/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 84, in ci so XIV, com bi na do com

o art. 52, in ci so III, le tra d, 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 
Se nhor Hen ri que de Cam pos Me i rel les para exer cer o
car go de Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil.

Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Hen ri que de Cam pos Me i rel les, De pu ta do Fe de -
ral ele i to por Go iás.

– Enge nhe i ro for ma do pela Esco la Po li téc ni ca
da Uni ver si da de de São Pa u lo;

– Mes tre em Ciên ci as da Admi nis tra ção pela
Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro –
COPPEAD;

– Con clu iu o pro gra ma de Admi nis tra ção Avan -
ça da da Uni ver si da de de Har vard, Bos ton, EUA;

– Dou tor Ho no ris Ca u sa pelo Bryant Col le ge,
Rho de Island, EUA;

– Inte gra o Con se lho Aca dê mi co das se guin tes 
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or:

– Fa cul da de de Admi nis tra ção Pú bli ca da Uni -
ver si da de de Har vard (a Ken nedy Scho ol of Go vern -
ment);

– Fa cul da de de Admi nis tra ção do MIT (Mas sa -
chu sets Insti tu te of Tech no logy), a Slo an Scho ol of
Ma na ge ment;

– Har vard Bu si ness Scho ol, na sua ini ci a ti va
de go ver nan ça cor po ra ti va;

– Esco la de Admi nis tra ção do Bos ton Col le ge;

– Con ser va tó rio da Nova Ingla ter ra;

– Cen tro para Assun tos La ti no-Ame ri ca nos da
Uni ver si da de Ge or ge Was hing ton;

– Na área so ci al é Pre si den te do Con se lho
da Asso ci a ção Viva o Cen tro, so ci e da de do ter ce -
i ro se tor que tra ba lha em co o pe ra ção com o se tor 
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pú bli co e pri va do pela re a bi li ta ção dos cen tros
me tro po li ta nos;

– Pre si den te Fun da dor do Con se lho da Fun da -
ção Tra ves sia, que tra ba lha com cri an ças de rua. O
pro je to foi um dos pri me i ros exem plos no Bra sil de
par ce ria bem-su ce di da en tre o mo vi men to sin di cal e 
o se tor em pre sa ri al;

– É mem bro do con se lho da Acci on Inter na ci o -
nal, ONG se di a da nos EUA que atua na as sis tên cia a
en ti da des que con ce dem mi cro cré di to em todo o
mun do. No Bra sil, a Acci on tem dado su por te ao Ban -
co do Nor des te e ao Ban co Real na es tru tu ra ção de
seus pro gra mas de mi cro cré di to;

– Na área eco nô mi ca é mem bro do con se lho
da Bol sa de Mer ca do ri as e Fu tu ros em São Pa u lo e
do Con se lho das Amé ri cas em Nova York;

– É di re tor da Câ ma ra de Co mér cio Bra sil –
EUA em Nova York;

– Exer ceu as fun ções de Di re tor exe cu ti vo da
Fe bra ban, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Ban cos Inter na ci o na is, Pre si den te da Asso ci a ção
Bra si le i ra das Empre sas de Le a sing, Pre si den te da
Câ ma ra Ame ri ca na de Co mér cio em São Pa u lo;

– Entrou na Bos ton Le a sing, do Ban co de Bos -
ton, em 1974.

Foi ele i to vice-pre si den te do Ban co de Bos ton
no Bra sil em 1978; pri me i ro vice-pre si den te em
1981, e foi o pri me i ro bra si le i ro a ser ele i to pre si den -
te da ins ti tu i ção no Bra sil, em 1984, po si ção que
ocu pou por 12 anos.

Nes te pe río do, os ati vos da ins ti tu i ção fo ram
mul ti pli ca dos mais de 50 ve zes.

Em 1996 foi o pri me i ro não-ame ri ca no a ser
ele i to pre si den te mun di al do Bank Bos ton Cor po -
ra ti on.

Con du ziu a ne go ci a ção e fu são do Bank Bos -
ton com o Fle et, em 1999, dan do ori gem ao Fle et -
Bos ton Fi nan ci al, sé ti ma ma i or ins ti tu i ção fi nan ce i ra
dos EUA. Como par te da ne go ci a ção as su miu o
com pro mis so de per ma ne cer por um mí ni mo de três 
anos e de atin gir uma sé rie de ín di ces de de sem pe -
nho or ga ni za ci o nal.

No Fle et Bos ton foi pre si den te do Who le sa le
and Glo bal Bank que con gre ga to das as ati vi da des
in ter na ci o na is da Cor po ra ção, bem como todo o
ban co de em pre sas nos EUA.

As uni da des la ti no-ame ri ca nas do Fle et -
Bos ton fo ram con gre ga das e man ti ve ram o nome 

Bank Bos ton, que con ti nu ou a ser pre si di do por Me i -
rel les.

Apo sen tou-se em agos to de 2002, após ter
cum pri do com su ces so as me tas e os ín di ces de re -
sul ta dos ope ra ci o na is pre vis tos, para can di da tar-se
a De pu ta do Fe de ral por Go iás.

Foi ele i to com 183.046 vo tos, a ma i or vo ta ção
da his tó ria do Esta do.

Data de nas ci men to: 31 de agos to de 1945
Lo cal: Aná po lis – Go iás
CPF: 274.742.838-91
RG.: 6.245.811-5

Fi li a ção: He ge si po de Cam pos Me i rel les e Diva Sil va 
de Cam pos

São Pa u lo, 12 de de zem bro de 2002. – Hen ri -
que de Cam pos Me i rel les.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGENS

Nº 357, de 2002 (nº 1.074/2002, na ori gem),
de 9 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to 
de Lei nº 85, de 2002-CN, que abre ao Orça men to
Fis cal da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da Edu -
ca ção, da Cul tu ra e do Espor te e Tu ris mo, cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de qua ren ta e três mi -
lhões, se te cen tos e ses sen ta e dois mil e no ven ta
e três re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes
da Lei Orça men tá ria vi gen te, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.594, de 9 de de zem bro de
2002.

Nº 358, de 2002 (nº 1.093/2002, na ori gem), de
11 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 25, 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, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.595, de 11 de de zem bro de
2002.

Nº 359, de 2002 (nº 1.096/2002, na ori gem), de
11 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 54, de 2002-CN, que al te ra pro gra mas do Pla no 
Plu ri a nu al para o pe río do 2000-2003, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.598, de 11 de de zem bro de
2002.
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Nº 360, de 2002 (nº 1.098/2002, na ori gem), de
11 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 98, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré -
di to es pe ci al no va lor de ses sen ta e três mi lhões, qua -
tro cen tos e se ten ta e nove mil, no ve cen tos e no ven ta
e nove re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 10.600, de 11 de de zem bro
de 2002.

Nº 361, de 2002 (nº 1.102/2002, na ori gem),
de 12 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je -
to de Lei nº 64, de 2002-CN, que abre aos Orça -
men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União,
cré di to su ple men tar no va lor de qua ren ta e seis mi -
lhões, ses sen ta mil, oi to cen tos e cin qüen ta e um
re a is, em fa vor de di ver sos Órgãos dos Po de res
Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e Exe cu ti vo e do Mi nis té rio
Pú bli co da União, para re for ço de do ta ções cons -
tan tes do or ça men to vi gen te, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.601, de 12 de de zem bro de
2002.

Nº 367, de 2002 (nº 1.097/2002, na ori gem), de
11 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 95, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça e do Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de cen to e vin te mi lhões, três mil, se te cen tos e
trin ta e cin co re a is, para re for ço de do ta ções cons tan -
tes da Lei Orça men tá ria vi gen te, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.599, de 11 de de zem bro de
2002.

MENSAGEM Nº 362, DE 2002
(Nº 1.112/02, 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 clu 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 10 de ou tu bro 
de 1986, no art. 57 do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção
de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa -

zer, da Se nho ra Gil da Ma ria Ra mos Gu i ma rães,
Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Tri ni dad e To -
ba go.

Os mé ri tos da Emba i xa do ra Gil da Ma ria Ra -
mos Gu i ma rães, que me in du zi ram a es co lhê-la
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, 16 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 419/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2002

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons -
ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de 
ou tu bro de 2001,  sub me to à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se -
na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção da Se nho ra
Gil da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun -
to à Re pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.

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 da Emba i xa do -
ra Gil da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, 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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MENSAGEM Nº 363, DE 2002
(Nº 1.113/2002, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so 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 93.125, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Mar cos Ca ra mu ru de Pa i va, 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 Ca na dá.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Mar cos Ca ra mu ru 
de Pa i va, 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, 16 de de zem bro de 2002. – Fer nan do 
Hen ri que Car do so.

EM Nº 422/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 2002

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da
Cons ti tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re -
gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa -
gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do
Se nhor Mar cos Ca ra mu ru de Pa i va, 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 Ca na dá.

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 Mar cos Ca ra mu ru de Pa i va, 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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MENSAGEM Nº 364, DE 2002
(Nº 1.114/2002, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56 do
Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va -
do pelo De cre to nº 93.325, de 12 de ou tu bro de 1986,
no art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas
Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor
Ro nal do Mota Sar den berg, 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, re pre sen tan te Per ma nen te do
Bra sil jun to às Na ções Uni das.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ro nal do Mota Sar -
den berg, 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, 16 de ou tu bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 423 DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 16 de de zem bro de 2002

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti -
tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre -
to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti -
na da à in di ca ção do Se nhor Ro nal do Mota Sar den -
berg, 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, Re pre sen tan te Per ma nen te do Bra sil jun to às
Na ções Uni das.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for -
ma ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Emba i -
xa dor Ro nal do Mota Sar den berg, 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,

DEZEMBRO 200258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26117

    59DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26118 Ter ça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 200260    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26119

    61DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26120 Ter ça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 200262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Sub se cre ta ria-Ge ral de Assun tos
Po lí ti cos Mul ti la te ra is 

De par ta men to de Orga nis mos
Inter na ci o na is

Di vi são das Na ções Uni das

O BRASIL E AS NAÇÕES UNIDAS

Infor ma ção para o Se na do Fe de ral

De zem bro de 2002

SUMÁRIO

Intro du ção.......................................................... 3

Ori gem, prin cí pi os e pro pó si tos das Na ções Uni -
das ..................................................................... 4

Os ór gãos Prin ci pa is e o Sis te ma das Na ções
Uni das................................................................ 5

Li nhas ge ra is de atu a ção do Bra sil nas Na ções
Uni das................................................................ 9

Par ti ci pa ção do Bra sil em Ope ra ções de Ma nu -
ten ção da Paz .................................................... 10

A si tu a ção fi nan ce i ra das Na ções Uni das.......... 11

Re for ma Admi nis tra ti va e Pro gra má ti ca das Na -
ções Uni das ....................................................... 12

Re for ma do Con se lho de Se gu ran ça................. 13

Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal............................... 14

Ter ro ris mo.......................................................... 15

Ira que................................................................. 16

I – Intro du ção
As Na ções Uni das, or ga ni za ção in ter na ci o nal

fun da da em 1945, ao fi nal da Se gun da Gu er ra Mun di -
al, tem como pro pó si tos prin ci pa is a ma nu ten ção da
paz e da se gu ran ça in ter na ci o na is; o de sen vol vi men -
to da con vi vên cia pa cí fi ca en tre as na ções; e a co o pe -
ra ção na so lu ção de pro ble mas in ter na ci o na is de or -
dem eco nô mi ca, cul tu ral, so ci al, hu ma ni tá ria e na
pro mo ção do res pe i to aos di re i tos hu ma nos e às li -
ber da des fun da men ta is. Cons ti tui um foro pri vi le gi a do 
de ne go ci a ções e pon to de re fe rên cia cen tral nas re -
la ções in ter na ci o na is con tem po râ ne as.

Ape sar das re cor ren tes di fi cul da des en fren ta -
das pela Orga ni za ção, a ONU é tida como a mais bem 
aca ba da ins ti tu i ção in ter go ver na men tal ja ma is cri a da 
pela co mu ni da de in ter na ci o nal. Por essa ra zão, os
Esta dos-mem bros es tão em pe nha dos em re for má-la
e em for ta le cê-la. A Car ta ori gi nal de 1945 foi o re fle xo 

de um mo men to his tó ri co cu jos pres su pos tos po lí ti -
cos, eco nô mi cos e es tra té gi cos não vi go ram mais.

O Bra sil é mem bro fun da dor das Na ções Uni das 
e atri bui à Orga ni za ção um pa pel cen tral na for mu la -
ção e na exe cu ção da po lí ti ca ex ter na. Em vir tu de de
suas di men sões e da di ver si da de de seus in te res ses,
o País de sem pe nha pa pel de re le vo no tra ta men to
tan to de ques tões tra di ci o na is, quan to dos no vos te -
mas que vêm sen do gra du al men te in cor po ra dos à
agen da das Na ções Uni das, como meio am bi en te,
en tor pe cen tes, cri me or ga ni za do trans na ci o nal, ter -
ro ris mo in ter na ci o nal, en tre ou tros.

II – Ori gem, Prin cí pi os e Pro pó si tos das Na ções
Uni das

A Car ta das Na ções Uni das foi ado ta da du ran te
a Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre a Orga ni za -
ção Inter na ci o nal, re a li za da em São Fran cis co, EUA,
de 25 de abril a 26 de ju lho de 1945. O do cu men to
teve por base a “De cla ra ção das Na ções Uni das”, fir -
ma da em 8 de fe ve re i ro de 1943, e as con clu sões
ema na das da re u nião de re pre sen tan tes das po tên ci -
as ali a das, ocor ri da em Was hing ton, em 1944, com o
pro pó si to de es ta be le cer me ca nis mos ins ti tu ci o na is
co le ti vos ca pa zes de ga ran tir, no fu tu ro, uma con vi -
vên cia pa cí fi ca e ba se a da na con fi an ça en tre as na -
ções. Em 24 de ou tu bro de 1945, após a ma i o ria dos
pa í ses sig na tá ri os ori gi na is ter ra ti fi ca do a Car ta das
Na ções Uni das pas sou a exis tir de jure.

A ONU con ta va, em seus pri mór di os, com 51
mem bros. Pos te ri o res ade sões e, mais par ti cu lar -
men te, o pro ces so de des co lo ni za ção de sen ca de a do
após o tér mi no da II Gu er ra Mun di al, ele va ram esse
nú me ro, 54 anos após a sua cri a ção, para 185. A
ONU é, hoje, um vas to sis te ma de ór gãos per ma nen -
tes e tem po rá ri os, vol ta dos aos as pec tos mais va ri a -
dos da ati vi da de hu ma na.

A ação das Na ções Uni das ba se ia-se nos se -
guin tes prin cí pi os: a) igual da de so be ra na das na ções; 
b) o não uso da for ça, ou ame a ça de tal uso, con tra a
in de pen dên cia po lí ti ca ou in te gri da de ter ri to ri al dos
Esta dos; c) a so lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as; d) o
es tí mu lo às re la ções in ter na ci o na is com base na
igual da de de di re i tos e na au to de ter mi na ção dos
Esta dos; e) a não-in ter ven ção em as sun tos in ter nos
dos Esta dos-mem bros; e f) o res pe i to aos com pro -
mis sos as su mi dos em con so nân cia com a Car ta.

Qu an to aos pro pó si tos das Na ções Uni das, es -
tão eles ex pres sos nos pri me i ros ca pí tu los da Car ta e 
es tão as sim re la ci o na dos: a) man ter a paz e a se gu -
ran ça in ter na ci o na is; b) de sen vol ver a con vi vên cia
pa cí fi ca en tre as na ções; c) co o pe rar na so lu ção de
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pro ble mas in ter na ci o na is de or dem eco nô mi ca, cul tu -
ral, so ci al, hu ma ni tá ria e na pro mo ção do res pe i to
aos di re i tos hu ma nos e às li ber da des fun da men ta is; e 
d) tor nar-se um cen tro para a har mo ni za ção das
ações das na ções com vis tas a atin gir es sas fi na li da -
des co muns.

III – Os Órgãos Prin ci pa is e o Sis te ma das
       Na ções Uni das

O fun ci o na men to da Orga ni za ção como um
todo dá-se por in ter mé dio dos ór gãos li ga dos, di re ta
ou in di re ta men te, ao de no mi na do “Sis te ma das Na -
ções Uni das”. A clas si fi ca ção des ses ór gãos com pre -
en de três ca te go ri as: 1) os ór gãos prin ci pa is; 2) as
agên ci as es pe ci a li za das, tam bém co nhe ci das como
agên ci as in ter go ver na men ta is ou “or ga nis mos in ter -
na ci o na is es pe ci a li za dos”; e 3) ou tros or ga nis mos.

3.1. Órgãos Prin ci pa is da ONU
3.1.1. Assem bléia Ge ral
Inte gra da pela to ta li da de dos Esta dos-mem -

bros, a Assem bléia Ge ral (AGNU) é o prin ci pal ór gão
de li be ra ti vo da Orga ni za ção. Cabe-lhe exa mi nar to -
dos os te mas que lhe são apre sen ta dos pe los Esta -
dos-mem bros no âm bi to da Car ta. Com base nas
con clu sões de seus de ba tes, cum pre à Assem bléia
fa zer re co men da ções aos Esta dos, as qua is, no en -
tan to, não têm ca rá ter man da tó rio. Em vir tu de de seu
ca rá ter não com pul só rio, mu i tas das re so lu ções ou
de ci sões ado ta das pela Assem bléia, quan do opos tas
aos in te res ses das gran des po tên ci as ou de de ter mi -
na dos gru pos, não che gam a ser im ple men ta das.

A Assem bléia Ge ral re ú ne-se em ses sões re gu -
la res, es pe ci a is e de emer gên cia. Com pe te à AGNU:
a) con si de rar e fa zer re co men da ções so bre os prin cí -
pi os de co o pe ra ção e ma nu ten ção da paz e se gu ran -
ça in ter na ci o na is, in clu si ve os prin cí pi os re la ti vos ao
de sar ma men to; b) dis cu tir qual quer ques tão re la ti va
à paz e à se gu ran ça in ter na ci o na is e fa zer re co men -
da ções so bre as mes mas, ex ce to quan do a si tu a ção
es ti ver em exa me pelo Con se lho de Se gu ran ça; c) fa -
zer re co men da ções para a so lu ção pa cí fi ca de qual -
quer si tu a ção que pos sa co lo car em pe ri go as re la -
ções amis to sas en tre as na ções; d) fa zer re co men da -
ções so bre a co o pe ra ção in ter na ci o nal em ma té ria
po lí ti ca, hu ma ni tá ria, eco nô mi ca, so ci al, cul tu ral, edu -
ca ci o nal, de sa ú de e de di re i tos hu ma nos; e) re ver,
anu al men te, todo o tra ba lho re a li za do pela Orga ni za -
ção e, au xi li a da por suas co mis sões, for mu lar as di re -
tri zes para as ati vi da des fu tu ras; f) con si de rar e apro -
var o or ça men to, além de ele ger os mem bros
não-per ma nen tes do Con se lho de Se gu ran ça e
mem bros de ou tros ór gãos.

No de sem pe nho de suas fun ções, a Assem bléia 
Ge ral con ta com os se guin tes ór gãos: 1) co mis sões
prin ci pa is; 2) co mis sões de pro ce di men to; 3) co mis -
sões per ma nen tes; e 4) ór gãos sub si diá ri os.

3.1.2. Con se lho de Se gu ran ça
O Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das

com põe-se de cin co mem bros per ma nen tes (Chi na,
Fran ça, Esta dos Uni dos, Re i no Uni do e Fe de ra ção da 
Rús sia) e dez mem bros não-per ma nen tes, es tes ele i -
tos por pe río dos de dois anos, de acor do com o se -
guin te cri té rio: cin co Esta dos afri ca nos e asiá ti cos,
um do Les te Eu ro peu, dois da Amé ri ca La ti na e Ca ri -
be e dois da Eu ro pa Oci den tal e ou tros Esta dos. Atu -
al men te, são mem bros não-per ma nen tes do Con se -
lho de Se gu ran ça: Bul gá ria, Ca ma rões, Co lôm bia,
Cin ga pu ra, Gu i né, Irlan da, Ma u rí cio, Mé xi co, No ru e -
ga e Sí ria.

Cada mem bro do Con se lho de Se gu ran ça tem
di re i to a um voto. De ci sões so bre as sun tos pro ces su -
a is são to ma das por voto afir ma ti vo de pelo me nos 9
dos 15 mem bros. De ci sões de ca rá ter subs tan ti vo re -
que rem o voto afir ma ti vo de to dos os mem bros per -
ma nen tes e um to tal de 9 vo tos, con fi gu ran do a cha -
ma da “re gra de una ni mi da de” das gran des po tên ci as
ou po der de veto”. No caso de não de se ja rem apo i ar
uma de ci são, sem po rém que rer obs tá-la, os mem -
bros per ma nen tes po dem op tar pela abs ten ção. A
pre si dên cia do Con se lho é exer ci da pe los re pre sen -
tan tes dos Esta dos-mem bros sem ca rá ter ro ta ti vo,
pelo pe río do de um mês, se gun do a or dem al fa bé ti ca, 
no idi o ma in glês, do nome do país. O Bra sil é o país
la ti no-ame ri ca no que mais par ti ci pou do Con se lho de
Se gu ran ça como mem bro não-per ma nen te: 1946-47;
1951-52; 1954-55; 1963-64; 1967-68; 1988-89;
1993-94 e 1998-99. O Bra sil é can di da to a mem bro
não-per ma nen te para o pe río do 2004- 2005.

A res pon sa bi li da de pri mor di al do Con se lho é a
ma nu ten ção da paz e se gu ran ça in ter na ci o na is. Di ri -
ge, pois, suas ati vi da des à so lu ção pa cí fi ca de con tro -
vér si as e à ação re la ci o na da a ame a ças de paz, vi o la -
ção da paz e atos de agres são. Enquan to os ou tros
ór gãos do sis te ma das Na ções Uni das fa zem re co -
men da ções aos Go ver nos, as de ci sões do Con se lho
de Se gu ran ça têm ca rá ter obri ga tó rio para toda a co -
mu ni da de in ter na ci o nal, quan do to ma das no âm bi to
do Ca pí tu lo VII da Car ta (ação re la ti va a ame a ças à
paz, rup tu ras da paz e atos de agres são).

Nos ter mos do art. 29 da Car ta, o Con se lho es -
ta be le ceu ór gãos que o au xi li am no de sem pe nho de
suas fun ções, den tre os qua is res sal tam-se os co mi -
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tês per ma nen tes, os co mi tês ad hoc e as ope ra ções
de ma nu ten ção da paz.

3.1.3. Con se lho Eco nô mi co e So ci al
(ECOSOC)

O Con se lho Eco nô mi co e So ci al com põe-se de
54 Esta dos-mem bros, ele i tos pela Assem bléia Ge ral,
para um man da to de três anos. A Assem bléia ele ge, a 
cada ano, 1/3 dos mem bros do Eco soc.

O Eco soc se co lo ca sob a au to ri da de da Assem -
bléia Ge ral na ta re fa de con cre ti zar os dis po si ti vos da
Car ta re fe ren tes às áre as eco nô mi ca, cul tu ral, edu ca -
ci o nal, so ci al e hu ma ni tá ria. A im por tân cia e ex ten são 
des sas fun ções do ECOSOC tem le va do o Bra sil a
par ti ci par da que le ór gão, inin ter rup ta men te, des de
1970, à ex ce ção do ano de 1988.

Para de sin cum bir-se de suas fun ções, o
ECOSOC es ta be le ceu os se guin tes ór gãos:

Co mis sões fun ci o na is: Co mis são de Entor pe -
cen tes, Co mis são de Esta tís ti ca,

Co mis são de Po pu la ção e De sen vol vi men to,
Co mis são para o De sen vol vi men to da Si tu a ção da
Mu lher, Co mis são de Di re i tos Hu ma nos, Co mis são
de De sen vol vi men to So ci al, Co mis são de Ciên cia e
Tec no lo gia para o De sen vol vi men to, Co mis são de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel, Co mis são so bre Fon -
tes No vas e Re no vá ve is de Ener gia para o De sen vol -
vi men to, Co mis são de Pre ven ção do Cri me e Jus ti ça
Pe nal e Co mis são so bre Assen ta men tos Hu ma nos.

Co mis sões eco nô mi cas re gi o na is: Co mis são
Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be
(CEPAL), Co mis são Eco nô mi ca para a Ásia Oci den tal 
(ECWA), Co mis são Eco nô mi ca para a Áfri ca (ECA),
Co mis são Eco nô mi ca para a Eu ro pa (ECE), Co mis -
são Eco nô mi ca para a Ásia – Pa cí fi co (ESCAP).

Co mis sões per ma nen tes: Co mis são de Orga ni -
za ções Não-Go ver na men ta is, Co mis são de Pro gra -
ma e Co or de na ção, Co mis são so bre Assen ta men tos
Hu ma nos.

Órgãos com pos tos por pe ri tos: Gru po Ad hoc
de Pe ri tos em Co o pe ra ção Inter na ci o nal em Ma té ria
de Impos tos, Re u nião de Pe ri tos em Admi nis tra ção
Pú bli ca e Fi nan ças, Co mi tê de Pe ri tos em Trans por te
de Subs tân ci as Pe ri go sas, Gru po de Tra ba lho Inter -
go ver na men tal de Pe ri tos em Pa drões Inter na ci o na is
de Con ta bi li da de e Re la to ria, Gru po de Pe ri tos em
No mes Ge o grá fi cos, Co mi tê para o Pla ne ja men to do
De sen vol vi men to, Co mi tê de Re cur sos Na tu ra is, en -
tre ou tros.

3.1.4.Cor te Inter na ci o nal de Jus ti ça (CIJ)
A Cor te Inter na ci o nal de Jus ti ça é com pos ta de

15 mem bros, obri ga to ri a men te de di fe ren tes na ci o na -

li da des, ele i tos pela Assem bléia Ge ral e pelo Con se -
lho de Se gu ran ça, por um pe río do de 9 anos, com di -
re i to à re e le i ção. den tre os can di da tos re no ma dos
como in ter na ci o na lis tas, apre sen ta dos pe los pa í ses.

Se di a da na Haia, a Cor te é o prin ci pal ór gão ju -
di ciá rio da ONU e seu es ta tu to é par te in te gran te da
Car ta da Orga ni za ção. A CIJ tem por fun ção prin ci pal
jul gar ca sos a ela sub me ti dos por Esta dos que te -
nham ace i ta do sua ju ris di ção. Além dis so, a Cor te
exer ce fun ção con sul ti va jun to à Assem bléia Ge ral e
ao Con se lho de Se gu ran ça, nos ter mos do art. 96, pa -
rá gra fo 1, bem como ante o ECOSOC, o Con se lho de
Tu te la, o Co mi tê Inter no da AGNU. o Co mi tê de Ape -
la ção do Tri bu nal Admi nis tra ti vo da ONU, a AIEA e to -
das as agên ci as es pe ci a li za das (ex ce to a União Pos -
ta Inter na ci o nal), à luz do ar ti go 96, pa rá gra fo

2. O Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das não
dis põe da fa cul da de de so li ci tar pa re ce res con sul ti -
vos a CIJ. algo re ser va do, até o mo men to, aos ór gãos
de par ti ci pa ção in ter go ver na men tal.

3.1.5.Se cre ta ri a do
O Se cre ta ri a do da ONU é com pos to de na ci o na -

is da ma i o ria dos Esta dos-mem bros da Orga ni za ção,
os qua is são obri ga dos, pela Car ta, a res pe i tar o ca -
rá ter ex clu si va men te in ter na ci o nal de suas res pon sa -
bi li da des.

À fren te do Se cre ta ri a do está o Se cre tá rio-Ge ral
das Na ções Uni das. ele i to pela Assem bléia Ge ral com
base em re co men da ção do Con se lho de Se gu ran ça,
para man da to qüin qüe nal, re no vá vel por igual pe río do.
Uma de suas prin ci pa is fun ções con sis te em le var à con -
si de ra ção do Con se lho de Se gu ran ça qual quer ques tão
que, a seu ju í zo, ame a ce a paz e a se gu ran ça in ter na ci o -
nal. Com pe te-lhe, tam bém, quan do for o caso, exer cer
bons ofí ci os e atu ar como me di a dor na so lu ção de con -
tro vér si as in ter na ci o na is. O atu al Se cre tá rio- Ge ral, o ga -
nen se Kofi Annan, foi ele i to em 1996 e re e le i to para um
se gun do man da to em 2001.

3.2. Agên ci as es pe ci a li za das das Na ções
Uni das e en ti da des as se me lha das

As agên ci as es pe ci a li za das se ca rac te ri zam por 
acen tu a do grau de in de pen dên cia em re la ção aos
prin ci pa is ór gãos da QNU. A vin cu la ção das agên ci as
es pe ci a li za das ao sis te ma das Na ções Uni das se faz
atra vés de acor dos es pe cí fi cos, ne go ci a dos en tre as
agên ci as de um lado, e o Con se lho Eco nô mi co e So -
ci al, de ou tro (esse como re pre sen tan te da ONU).
Esses acor dos, no en tan to, con fe rem à ONU e, em
par ti cu lar, ao ECOSOC, fun ção de co or de na ção li mi -
ta da das ati vi da des das agên ci as es pe ci a li za das me -
di an te, por exem plo, a sub mis são de re la tó ri os e pro -
pos tas or ça men tá ri as das agên ci as.

São es sas agên ci as: Orga ni za ção para a Ali -
men ta ção e a Agri cul tu ra (FAO), Agên cia Inter na ci o -
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nal de Ener gia Atô mi ca (AIEA), Orga ni za ção da Avi a -
ção Ci vil (OACI), Fun do Inter na ci o nal para o De sen -
vol vi men to da Agri cul tu ra (IFAD), Orga ni za ção Inter -
na ci o nal do Tra ba lho (OIT), Orga ni za ção Ma rí ti ma
Con sul ti va Inter go ver na men tal (IMO), Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal (FMI), União Inter na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções (UIT), Orga ni za ção das Na ções Uni das
para o De sen vol vi men to Indus tri al (UNIDO), União
Pos tal Uni ver sal (UPU), Orga ni za ção Mun di al da sa ú -
de (OMS). Orga ni za ção Mun di al da Pro pri e da de Inte -
lec tu al (OMPI). Orga ni za ção Me te o ro ló gi ca Mun di al
(OMM), Ban co Inter na ci o nal para a Re cons tru ção e
De sen vol vi men to (BIRD), Cor po ra ção Fi nan ce i ra
Inter na ci o nal e Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tu ris -
mo, en tre ou tros.

3.3.Ou tros or ga nis mos das Na ções Uni das
Alguns ro tu la dos de “ór gãos re la ci o na dos às

Na ções Uni das”, ou tros por ve zes de sig na dos ór gãos 
es pe ci a is,” es ses or ga nis mos go zam de au to no mia
re la ti va e ver sam so bre te mas emi nen te men te eco nô -
mi cos e so ci a is. Nes se sen ti do, man têm re la ci o na -
men to com os ór gãos prin ci pa is” das Na ções Uni das
(em par ti cu lar o ECOSOC), e de les re ce bem ori en ta -
ção li mi ta da, a exem plo do que ocor re com as agên ci -
as es pe ci a li za das.

São es ses or ga nis mos: o Alto Co mis sa ri a do
das Na ções Uni das para Re fu gi a dos (ACNUR),
Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia
(UNICEF), Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre
Co mér cio e De sen vol vi men to (UNCTAD), Pro gra -
ma das Na ções Uni das  so bre o De sen vol vi men to
(PNUD), Pro gra ma Mun di al de Ali men tos (PMA),
Fun do das Na ções Uni das para o De sen vol vi men to
de Ca pi tal (UNCDF), Pro gra ma das Na ções Uni das
para o Meio Ambi en te (UNTEP), Fun do das Na ções 
Uni das para Ati vi da des Po pu la ci o na is (UNFPA),
Fun do das Na ções Uni das para o Con tro le e Abu so
de Dro gas (UNFDAC), Con se lho Mun di al de Ali -
men tos (CMA), Co mi tê Admi nis tra ti vo so bre Co or -
de na ção (ACC), Insti tu to Inter na ci o nal de Pes qui sa
e Tre i na men to para o Pro gres so da Mu lher
(INSTRAW), Agên cia de Assis tên cia aos Re fu gi a -
dos Pa les ti nos no Ori en te Mé dio (UNRWA), Uni ver -
si da de das Na ções Uni das (UNU), Vo lun tá ri os das
Na ções Uni das (IJNV), Escri tó rio do Co or de na dor
de Assis tên cia nos ca sos de Ca la mi da des Na tu ra is
(UNDRO), Cen tro das Na ções Uni das so bre Assen -
ta men tos Hu ma nos (UNCHS), en tre ou tros.

IV. Linhas Gerais da Atuação do Brasil nas
Nações Unidas

Os prin cí pi os his to ri ca men te de fen di dos e ob -
ser va dos pela di plo ma cia bra si le i ra nas Na ções Uni -
das são a au to de ter mi na ção, a não-in ter ven ção, a so -

lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as e o não uso da for ça.
Além dis so, a atu a ção do Bra sil na ONU há mu i to pri -
vi le gia a pro mo ção da de mo cra cia, da paz e do de -
sen vol vi men to.

Em ra zão das pro fun das mu dan ças na re a li da -
de in ter na ci o nal, mar ca da nos úl ti mos anos pela cres -
cen te in ter de pen dên cia em di ver sas áre as te má ti cas, 
faz-se cada vez mais ne ces sá ria à ação mul ti la te ral
para en fren tar no vos de sa fi os. Tra ta-se de de sa fi os
tão va ri a dos como o de sen vol vi men to sus ten tá vel e a
pro te ção am bi en tal, o com ba te ao cri me or ga ni za do
trans na ci o nal e às dro gas, a pro te ção in ter na ci o nal
dos di re i tos hu ma nos e o com ba te ao ter ro ris mo in ter -
na ci o nal.

Tra di ci o nal men te re co nhe ci do por sua par ti ci pa -
ção ati va nos di fe ren tes ór gãos do sis te ma das Na -
ções Uni das, o Bra sil, em ra zão de suas di men sões e
da di ver si da de de seus in te res ses, tem bus ca do uma
in ser ção ati va no tra ta men to des ses no vos te mas da
agen da in ter na ci o nal.

Ao Bra sil não in te res sa, con tu do, que o for ta le ci -
men to do mul ti la te ra lis mo pri vi le gie ape nas os te mas
so ci a is, am bi en ta is e de paz e se gu ran ça in ter na ci o -
nal, em pre ju í zo do tra ta men to de ques tões eco nô mi -
cas subs tan ti vas, como os flu xos in ter na ci o na is de
tec no lo gia, co mér cio e ca pi ta is e a pro mo ção do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel e so ci al e do cres ci men to
eco nô mi co auto-sus ten ta do.

No que diz res pe i to à ma nu ten ção da paz e da
se gu ran ça in ter na ci o na is, ta re fa que com pe te pri -
a ri a men te – em bo ra não ex clu si va men te – ao
Con se lho de Se gu ran ça, o Bra sil tem pa u ta do sua
atu a ção pela de fe sa do pri ma do do di re i to in ter na ci -
o nal, o res pe i to à Car ta das Na ções Uni das e o ple -
no cum pri men to das re so lu ções do CSNU. Por prin -
cí pio e co e ren te com sua tra di ção de con vi vên cia
ex ter na pa cí fi ca, o Go ver no bra si le i ro tem-se ma ni -
fes ta do re i te ra da men te em fa vor de so lu ções ne go -
ci a das para as cri ses de que se ocu pa o Con se lho
de Se gu ran ça.

Ten do em vis ta que, como já as si na la do, a com -
po si ção do Con se lho de Se gu ran ça, so bre tu do no
que diz res pe i to à ca te go ria de mem bros per ma nen -
tes, re fle te a re a li da de de po der do fim da II Gu er ra
Mun di al, mu i tos pa í ses, in clu si ve o Bra sil, têm pro -
pug na do por uma re for mu la ção da com po si ção do
Con se lho, de modo a tor ná-lo mais re pre sen ta ti vo da
re a li da de atu al. Para o Bra sil, é ne ces sá rio que haja
um au men to de mem bros tan to na ca te go ria de mem -
bros per ma nen tes como na de mem bros não-per ma -
nen tes. Na pri me i ra (per ma nen tes) o Bra sil têm de -
fen di do que pa í ses em de sen vol vi men to de vem ser
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con tem pla dos, o que da ria mais re pre sen ta ti vi da de e
Le gi ti mi da de às de ci sões do Con se lho. O Bra sil tem
as si na la do de for ma sis te má ti ca que re ú ne to das as
con di ções para ocu par um as sen to per ma nen te no
Con se lho de Se gu ran ça.

O as sun to da re for ma do Con se lho é, no en tan -
to, con tro ver ti do, o que su ge re não seja o tema equa -
ci o na do no cur to pra zo.

V. A Participação do Brasil em Operações de
Manutenção da Paz

O Bra sil par ti ci pa tra di ci o nal men te em ope ra -
ções de ma nu ten ção da paz, uma das ati vi da des
mais vi sí ve is e im por tan tes das Na ções Uni das no
que con cer ne à de fe sa da paz e da se gu ran ça in ter -
na ci o na is. Des de 1956, quan do con tri bu iu com um
ba ta lhão de in fan ta ria para a Pri me i ra For ça de
Emer gên cia das Na ções Uni das (UNEF 1). o Bra sil
já par ti ci pou de 28 ope ra ções de ma nu ten ção e mis -
sões ci vis das Na ções Uni das. Nos anos 1990, o
Bra sil in te grou mis sões das Na ções Uni das na Áfri -
ca (Ango la, Áfri ca do Sul, Mo çam bi que, Li bé ria.
Ugan da), Amé ri ca La ti na (El Sal va dor, Ni ca rá gua,
Gu a te ma la) e Ásia (Cam bo ja e Ti mor-Les te). A par -
ti ci pa ção bra si le i ra en vol veu tro pas, ob ser va do res
mi li ta res, po li ci a is e pes so al ci vil (ob ser va do res ele i -
to ra is). A mais im por tan te par ti ci pa ção bra si le i ra nos 
úl ti mos anos deu-se na UNAVEM III, em Ango la,
mis são para a qual o Bra sil en vi ou, du ran te cer ca de 
dois anos, cer ca de 1.100 mi li ta res e po li ci a is.

Atu al men te, o Bra sil con ti nua par ti ci pan do das
mis sões de ma nu ten ção da paz com a ces são de ob -
ser va do res mi li ta res e po li ci a is, tro pas, ofi ci a is de Li -
ga ção e pes so al de Esta do-Ma i or para cin co mis sões
das Na ções Uni das: Ango la (IINMA), Gu a te ma la
(MINUGUA), Croá cia (LTNMOP), Ti mor-Les te
(UNMISET) e Chi pre (UNFICYP, na qual dois mi li ta -
res bra si le i ros in te gram o ba ta lhão ar gen ti no). O ma i -
or con tin gen te está em Ti mor-Les te, com cer ca de 80
ho mens, en tre tro pas, ob ser va do res mi li ta res e po li ci -
a is e ofi ci a is do Esta do-Ma i or.

VI. Situação Financeira das Nações Unidas

O de ba te so bre a si tu a ção fi nan ce i ra cos tu ma
con ver gir para a ques tão do pa ga men to dos dé bi tos
em ge ral – cir cuns tân cia que cos tu ma sin gu la ri zar a
si tu a ção do Bra sil. A ina dim plên cia gera con se qüên -
ci as não ape nas para o flu xo de ca i xa da Orga ni za -
ção, se não tam bém para os pa í ses em de sen vol vi -
men to con tri bu in tes de tro pas. que, na prá ti ca, ter mi -
nam por fi nan ci ar par ce la con si de rá vel das ati vi da -
des re gu la res das Na ções Uni das ao de i xa rem de

ser res sar ci dos por gas tos in cor ri dos com equi pa -
men tos e con tin gen tes mi li ta res ce di dos às mis sões
de paz.

Dan do se gui men to à prá ti ca de di ri gir-se aos
Esta dos mem bros, o Sub se cre tá rio-Ge ral de Admi -
nis tra ção das Na ções Uni das. Jo seph Con nor, ex -
pôs, em 21-10-2002, que a si tu a ção fi nan ce i ra apre -
sen ta ra sig ni fi ca ti va me lho ra com re la ção a 2001.
Con for me da dos di vul ga dos pelo Se cre ta ri a do, a
Orga ni za ção apre sen tou flu xo de ca i xa su fi ci en te -
men te es tá vel – as pec to que, no en tan to, não evi tou 
a trans fe rên cia de re cur sos (a cha ma da prá ti ca do
“cross bor ro wing”) en tre os três or ça men tos (re gu lar, 
ope ra ções de paz e tri bu na is pe na is in ter na ci o na is
da Anti ga Iu gos lá via e de Ru an da).

Se gun dos da dos di vul ga dos em ou tu bro úl ti -
mo, Esta dos Uni dos, Bra sil e Argen ti na res pon dem
por 90% do mon tan te dos dé bi tos ape nas ao or ça -
men to re gu lar da Orga ni za ção. Os dé bi tos acu mu la -
dos pelo Bra sil se dis tri bu em da se guin te for ma: i)
or ça men to re gu lar, USD 44 mi lhões; ii) tri bu na is pe -
na is, USD 9,2 mi lhões; e iii) ope ra ções de ma nu ten -
ção da paz, USD 32 mi lhões.

No exer cí cio de 2003, quo ta de ra te io do Bra sil 
ao or ça men to re gu lar será de 2,39% (cer ca de USD
30,7 mi lhões anu a is).

Em 11/12, a Se cre ta ria de Esta do au to ri zou o
pa ga men to de USD 10.289, 910 mi lhões às Na ções
Uni das, com a fi na li da de de amor ti zar par ci al men te
os dé bi tos do Bra sil aos or ça men tos re gu lar, das
Ope ra ções de Paz, e dos tri bu na is ad hoc do Con -
se lho de Se gu ran ça. O Bra sil deve ain da às Na ções
Uni das um to tal de cer ca de USD 74 mi lhões.

VII. Reforma Administrativa e Programática das
Nações Unidas

Nos úl ti mos anos. o pro ces so de mo der ni za -
ção da Orga ni za ção se tem con cen tra do nas pro -
pos tas con ti das no do cu men to Re vi e wing the UN: a
pro gram me for re form” de 1997.

A ra ci o na li za ção dos mé to dos de tra ba lho da
Orga ni za ção é ma té ria que sus ci ta po lê mi cas, pois
en vol vem, em al guns ca sos, cor tes de gas tos em
áre as con si de ra das fun da men ta is (po lí ti cas de in for -
ma ção pú bli ca, tre i na men to de pes so al, in ves ti men -
tos em tec no lo gia da in for ma ção, por exem plo) pe -
los pa í ses em de sen vol vi men to.

Ou tro as pec to da re for ma en vol ve a mo der ni za -
ção da sede da Orga ni za ção em Nova York. Tra ta-se

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26125

    67DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



do “Ca pi tal Mas ter Plan”. Du ran te a 57a AGNU, deu-se 
iní cio à dis cus são do re la tó rio do Se cre tá rio-Ge ral so -
bre a ma té ria – re la tó rio por me no ri za do, de mais de
mil pá gi nas, con ten do in for ma ções adi ci o na is so bre a 
re for ma. Esti ma ti vas ini ci a is pre vê em des pe sas da or -
dem de USD 1,29 bi lhão para con clu ir a re for ma das
ins ta la ções da sede da ONU.

VIII. Reforma do Conselho de Segurança

Ori gi nal men te con ce bi do como um foro in te -
gra do por 11 mem bros (5 per ma nen tes e 6
não-per ma nen tes). numa Orga ni za ção que, em
1945. con gre ga va ape nas 53 mem bros, o Con se -
lho de Se gu ran ça. du ran te a dé ca da de 1960 foi
re for ma do para in cor po rar 4 no vos mem bros
não-per ma nen tes. de modo a dar con ta da im pres -
si o nan te ex pan são do nú me ro de Esta dos-mem -
bros das Na ções Uni das na es te i ra dos pro ces sos
de des co lo ni za ção na Áfri ca, Ásia e Ca ri be.

Mais re cen te men te, a par tir de 1992, en cer ra -
da a Gu er ra Fria, em fun ção das no vas ex pec ta ti vas
ge ra das pelo con sen so en tre seus mem bros per ma -
nen tes e con se qüen te ati vis mo do Con se lho na cri a -
ção de ope ra ções de paz, foi re to ma da a dis cus são
so bre a re for ma do Con se lho de Se gu ran ça. Os te -
mas em de ba te no Gru po de Tra ba lho da Assem -
bléia Ge ral cri a do es pe ci al men te para de ba ter o as -
sun to não se cin gem ape nas à com po si ção do ór -
gão, nú me ro to tal de mem bros e di vi são dos no vos
mem bros em ca te go ri as, mas tam bém abar cam
ques tões igual men te im por tan tes, re la ti vas a seus
mé to dos de tra ba lho, es pe ci al men te quan to ao po -
der de veto dos atu a is cin co mem bros per ma nen tes.

A LVI Ses são da Assem bléia Ge ral das Na -
ções Uni das apro vou o re la tó rio do Gru po de Tra -
ba lho so bre a re for ma do Con se lho e a re co men -
da ção de que a ques tão siga sob aná li se na LVII
Ses são da Assem bléia Ge ral. ini ci a da em se tem -
bro de 2002.

A par ti ci pa ção bra si le i ra nes se de ba te, o
qual deve se pro lon gar ain da por lon go tem po, é
ani ma da pela dis po si ção de aper fe i ço ar o Con se -
lho com re la ção a seus mé to dos de tra ba lho e de
fa vo re cer a am pli a ção do nú me ro de seus mem -
bros nas duas ca te go ri as, de modo não dis cri mi -
na tó rio. O Bra sil já se ma ni fes tou pron to a ace i tar
as res pon sa bi li da des de cor ren tes da con di ção de 
mem bro per ma nen te do Con se lho de Se gu ran ça,
se a isso for cha ma do pela co mu ni da de in ter na ci -
o nal. Nes se sen ti do, Rús sia e Ale ma nha já de cla -
ra ram que vêem o Bra sil como País qua li fi ca do

para ocu par ca de i ra de mem bro per ma nen te do
Con se lho de Se gu ran ça.

IX. Tribunal Penal Internacional

A cri a ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal (TPI)
re pre sen ta um mar co na evo lu ção do di re i to in ter na -
ci o nal con tem po râ neo e de ve rá aju dar a or de nar e
nor ma ti zar os no vos an se i os da so ci e da de mun di -
al no cam po da pro mo ção e pro te ção dos di re i tos
hu ma nos e da se gu ran ça. O TPI de ve rá pro ces sar
e jul gar os res pon sá ve is pe los cri mes mais gra ves
que afe tam os sen ti men tos mais ele men ta res de
hu ma ni da de. O Esta tu to de Roma en trou em vi gor
em 1 de ju lho de 2002 e, atu al men te, con ta com
87 Esta dos-mem bros.

O Bra sil par ti ci pou ati va men te dos tra ba lhos
que cul mi na ram na cri a ção do TPI, ten do res sal ta do,
em di ver sas opor tu ni da des, seu com pro me ti do com a 
de fe sa da in te gri da de do Esta tu to de Roma, que ra ti fi -
cou em 20 de ju nho de 2002.

O Bra sil anun ci ou a can di da tu ra de Sylvia He le -
na de Fi gue i re do Ste i ner, Ju í za de Se gun da Instân cia
do Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos da 3ª Re gião (São
Pa u lo), para ocu par uma das va gas de juiz do TPI, na
ele i ção pre vis ta para o pe río do de 3 a 7 de fe ve re i ro
de 2003, em Nova York. A can di da ta bra si le i ra é es pe -
ci a lis ta em di re i to pe nal.

X. Terrorismo

O Go ver no bra si le i ro tem re i te ra do seu to tal
re pú dio a to das as for mas e ma ni fes ta ções de
ter ro ris mo, em cum pri men to a dis po si ti vo cons ti -
tu ci o nal e aos acor dos in ter na ci o na is so bre o as -
sun to, bem como tem ad vo ga do a po si ção de que 
o com ba te ao ter ro ris mo in ter na ci o nal deve va -
ler-se de to dos os me i os com pa tí ve is com a Car -
ta das Na ções Uni das e ou tras nor mas de Di re i to
Inter na ci o nal. A ques tão do com ba te ao ter ro ris -
mo não deve ofus car, no en tan to, a luta con tra as
de si gual da des só ci o e co nô mi cas pre va le cen tes
no mun do, que cri am as con di ções pro pí ci as ao
de sen vol vi men to des se fe nô me no.

Até o mo men to, fo ram ado ta dos 12 ins tru men -
tos ju rí di cos sob a égi de das Na ções Uni das e da
Agên cia Inter na ci o nal de Ener gia Atô mi ca para
com ba ter o ter ro ris mo in ter na ci o nal. To dos os di plo -
mas es tão em vi gor. Os acor dos ce le bra dos bus cam 
ti pi fi car os atos ter ro ris tas de acor do com a con du ta
de li tu o sa per pe tra da, com pon do pro gres si va men te
uma es pé cie de “ca tá lo go de atos ter ro ris tas”, de vi -
do à fal ta de con sen so in ter na ci o nal so bre a de fi ni -
ção do con ce i to de ter ro ris mo.
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Estão sen do ado ta das as pro vi dên ci as ne ces -
sá ri as para vin cu lar o Bra sil aos re fe ri dos ins tru men -
tos in ter na ci o na is. O Go ver no bra si le i ro ra ti fi cou
nove acor dos; três en con tram-se em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal.

XI.  Iraque

A Re so lu ção nº 1441 (2002) do Con se lho de
Se gu ran ça das Na ções Uni das (CSNU) es ta be le ce
no vos pa râ me tros para o de sar ma men to do fra que,
ofe re cen do me ca nis mo para a re gu la ri za ção de
suas re la ções com as Na ções Uni das.

O Go ver no ira qui a no ma ni fes tou sua in ten ção
de co o pe rar e ace i tar os ter mos da Re so lu ção nº
1441 (2002), com pro me ten do-se a fa ci li tar o aces so
ple no e ir res tri to a to dos os lu ga res in di ca dos pe los
ins pe to res para ave ri gua ção, in clu si ve nos pa lá ci os
pre si den ci a is. Em 7-12-2002, o Go ver no do fra que
apre sen tou de cla ra ção so bre o de sen vol vi men to de
seus pro gra mas de ar mas quí mi cas, bi o ló gi cas, nu -
cle a res e mís se is.

O Go ver no bra si le i ro apo i ou a ação de ci di da
do Con se lho de Se gu ran ça, re i te ran do seu com pro -
mis so com o mul ti la te ra lis mo como meio le gi ti mo
para tra tar de ques tões re la ti vas à paz e à se gu ran -
ça in ter na ci o na is e fez ape lo ao Go ver no ira qui a no
para que ace i te e cum pra in te gral men te os ter mos
da re so lu ção apro va da. O uso da for ça so men te
sem jus ti fi cá vel caso o fra que não cum pra os dis po -
si ti vos da Re so lu ção 1441 (2002) e so men te após
de li be ra ção do CSNU so bre o as sun to.

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

MENSAGEM Nº 365, DE 2002
(Nº 1.115/02, na ori gem)

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

Nos ter mos o art. 52 in ci so III, alí nea f, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 2º da
Lei nº 10.411, de 26 de fe ve re i ro de 2002, sub me to
à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do
Se nhor Wla di mir Cas te lo Bran co Cas tro para exer -
cer o car go de Di re tor da Co mis são de Va lo res Mo -
bi liá ri os – CVM, com man da to de qua tro anos.

Bra sí lia, 16 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DE

MINAS E ENERGIA

Nº 272/2002, de 11 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 508, de 2002, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no.

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.
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OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 951/2002, de 12 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 128, de
2002 - Com ple men tar (nº 347/2002-Com ple men tar,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), 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 1966, 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.

(Pro je to en vi a do à san ção em 12-12-2002)

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 o Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 769, de 2002, lido an te ri or men te, terá 
o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta ção, 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 rá 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) – Encer -
rou-se no úl ti mo dia 12 o pra zo para apre sen ta ção de
emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 73, de 2002, de
au to ria do Se na dor Ri car do San tos, que dis pões so -
bre for ma li da des e cri té ri os e for ma li da des para a
apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de 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 e re vo ga a
Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ria. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
76, in ci so III, do Re gi men to Inter no, fica ex tin ta, sem
emis são de Re la tó rio Fi nal, a Co mis são Tem po rá ria
Inter na, cri a da pelo Re que ri men to nº 639, de 2000,
de au to ria do Se na dor Ro ber to Fre i re, des ti na da a
acom pa nhar as re la ções bi la te ra is, par ti cu lar men te
as co mer ci a is, de Bra sil e Ca na dá, ten do em vis ta os
con ten ci o sos nas re la ções de co mér cio in ter na ci o nal
en tre es ses dois pa í ses.

O Re que ri men to nº 639, de 2000, vai ao Arqui vo. 

O SR. PRESIDENTE (Edson Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
76, § 4º. do Re gi men to Inter no, fica ex tin ta, sem que
te nha sido ins ta la da, a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, cri a da pelo Re que ri men to nº 146, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, des ti na da a in ves ti gar, no pra zo de 180
dias, as de mar ca ções de áre as in dí ge nas na Ama zô -
nia, no ta da men te na Fa i xa de Fron te i ras.

O Re que ri men to nº 146, de 2001, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 728, DE 2002

Re que i ro, na for ma do art. 222 do Re gi men to
Inter no, um voto de apul so pela pos se do pro fes sor
Alo í zio Gon za ga de Andra de Ara ú jo no car go de Di re -
tor da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral
de Mi nas Ge ra is – UFMG, em Belo Ho ri zon te,

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia en ca mi nha rá o voto de apla u so so li ci ta do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, co mu ni ca ções que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li das as se guin tes:

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,
Ten do sido ele i to Vice-Pre si den te da Re pú bli ca

nas ele i ções do dia 27 de ou tu bro de 2002, e de ven do 
to mar pos se no dia 1º de ja ne i ro de 2003, ve nho por
in ter mé dio do pre sen te, ab di car o man da to de Se na -
dor da Re pú bli ca pelo Esta do de Mi nas Ge ra is, com
efe i tos a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002. – Se na dor
José Alen car.

Se nhor Pre si den te,
Ten do sido ele i to Go ver na dor do Esta do da Ba -

hia nas ele i ções do dia 6 de ou tu bro de 2002, e de -
ven do to mar pos se no dia lº de ja ne i ro de 2003, ve nho 
por in ter mé dio do pre sen te re nun ci ar ao man da to de
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Se na dor da Re pú bli ca pelo Esta do da Ba hia, com
efe i tos a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003.

Sala das Ses sões, 12 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As co mu -
ni ca ções li das vão à pu bli ca ção, na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 729, DE  2002

Na for ma do dis pos to no art. 258 do Re gi men to
Inter no, re que re mos que o PLS nº 185, de 2002, pas -
se a tra mi tar em con jun to com o PLS nº 210, de 2000,
por dis po rem so bre a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002. –
Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor.

REQUERIMENTO Nº 730, DE 2002

Na for ma do dis pos to no art. 258 do Re gi men to
Inter no, re que re mos que a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 24, de 2001, pas se a tra mi tar em con -
jun to com as Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção
nos 41, de 1999, e 5, de 2001, por dis po rem so bre a
mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002. –
Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e pos te ri or men -
te in clu í dos na Ordem do Dia, nos ter mos do art.
255 do Re gi men to Inter no.

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

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu gos ta ria
que V. Exª me ins cre ves se para uma co mu ni ca ção
ina diá vel as sim que for opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se V. Exª 
de se jar, po de rá fa zer uso da pa la vra nes te mo men to.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria de sa ber o tem po pre vis to para o meu pro -
nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na -
dor Osmar Dias, V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa -
da, hou ve, nes te ple ná rio, al guns dis cur sos de des pe -
di da, como o dos Se na do res Pa u lo Sou to, Ber nar do
Ca bral e José Alen car.

Não me ma ni fes ta rei para des pe dir-me, por que
es ta rei no Se na do no pró xi mo ano. Po rém, re gis tro
uma po si ção que me pa re ce jus ta: agra de ço a uma
pes soa que teve, du ran te os oito anos do meu man -
da to, uma pos tu ra de ab so lu to res pe i to e de ab so lu ta
con du ta éti ca co mi go. Estou fa lan do do meu atu al su -
plen te Pe dro Se le me.

Acre di to ser jus to o meu agra de ci men to, por que
exer ci o meu man da to du ran te todo o tem po sem li -
cen ci ar-me, e ele sou be en ten der que, como eu ha via
sido ele i to Se na dor da Re pú bli ca, era meu de ver es -
tar aqui cum prin do o meu man da to in te gral men te. Te -
nho por prin cí pio que, quan do nos ele ge mos Se na do -
res da Re pú bli ca, te mos o de ver, a não ser por mo ti vo
de for ça ma i or, de de sem pe nhar a nos sa mis são no
Se na do e cum prir mos nos so man da to in te gral men te.

Foi o que pro cu rei fa zer e apre sen tei mu i tos pro -
je tos e emen das – al gu mas apro va das, mu i tas não.
Mas o im por tan te, Sr. Pre si den te, é re a fir mar que, na
po lí ti ca, vale mu i to essa pos tu ra de le al da de que teve
o em pre sá rio pa ra na en se Pe dro Se le me.

Evi den te men te, rezo para que to dos aque les
que as su mam uma su plên cia de Se na dor pos sam ter
a mes ma con du ta de res pe i to ao man da to con quis ta -
do nas ur nas e de ab so lu ta pos tu ra éti ca, com pre en -
den do que essa in cum bên cia per ten ce mes mo ao ti -
tu lar. O su plen te deve com por tar-se de for ma ele gan -
te e edu ca da, aguar dan do, numa even tu a li da de, as -
su mir o man da to e en ten den do que, se o mo men to
não sur gir, o ti tu lar deve cum prir sua mis são até o fim.

Assim o fiz em meu pri me i ro man da to e pre ten -
do agir do mes mo modo ago ra, a não ser que haja um
mo ti vo mu i to for te para que eu, num dia, me li cen cie
do Se na do, não cum prin do o pró xi mo man da to in te -
gral men te.

Obvi a men te, esse agra de ci men to ao em pre sá -
rio Pe dro Se le me tem uma ra zão. Não te rei ou tra
opor tu ni da de de re gis trar mi nha gra ti dão, por que en -
tra re mos em re ces so no fim des ta se ma na e meu atu -
al man da to ter mi na no fi nal de ja ne i ro. Mas pos so di -
zer, Sr. Pre si den te, que tive a hon ra de ter como meu
su plen te o Sr. Pe dro Se le me, em pre sá rio hon ra do,
pes soa dig na, co e ren te, de res pe i to e de uma pos tu ra 
éti ca in ques ti o ná vel. Foi para mim, por tan to, uma
gran de hon ra po der con tar com ele na mi nha cha pa.
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Te nho cer te za de que se eu, um dia, ti ves se que de i -
xar o Se na do por 120 dias, como reza a Cons ti tu i ção
no caso de li cen ça para as sun ção do su plen te, eu es -
ta ria aqui sen do re pre sen ta do à al tu ra, com a mes ma
de cên cia, dig ni da de e res pe i to ao povo do meu Esta -
do e do meu País, por que sei que ele fa ria isso. 

Esse era o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer na
tar de de hoje, Sr. Pre si den te, para não per der a opor -
tu ni da de, já que, du ran te es tes oito anos de man da to,
eu não ti nha ain da fe i to essa ma ni fes ta ção para agra -
de cer ao meu su plen te Pe dro Se le me.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, por per -
mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, por vin te mi nu -
tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra o Ple -
ná rio ain da es te ja um pou co es va zi a do, gos ta ria de
fa zer o meu dis cur so de des pe di da des ta Casa, até
por que cer ta men te será di fí cil uma nova opor tu ni da -
de, uma vez que inú me ros Srs. Se na do res ha ve rão
de apro ve i tar este oca so des sa Ses são Le gis la ti va
para se des pe dir de seus que ri dos Co le gas, da que les 
gran des ho mens bra si le i ros que ti ve mos a opor tu ni -
da de de co nhe cer du ran te a nos sa es ta da aqui.

“Um dos ma i o res so fri men tos do ser hu ma no
está na imen sa ne ces si da de de ser fe liz, já que a fe li -
ci da de é como uma bor bo le ta que, quan to mais per -
se gui da, mais foge” – as sim con si de ra va o au tor ame -
ri ca no Nat ha ni el Hawt hor ne.

Entre tan to, no bres Co le gas, ve nho ob ser van do
que o con ce i to e a bus ca da fe li ci da de va ri am em fun -
ção de mu i tos ele men tos e, en tre es ses, o mais im -
por tan te é a fa i xa etá ria em que o in di ví duo se en con -
tra.

Assim pen san do, e sen do este um dis cur so de
des pe di da, per mi tam-me V. Exªs um pe que no re tros -
pec to au to bi o grá fi co e li ge i ra men te fi lo só fi co.

Qu an do bas tan te jo vem, ain da nos pri me i ros
anos da uni ver si da de, caiu-me em mãos um tex to do
gran de in ven tor Tho mas Alva Edi son, se gun do o qual
“fe li ci da de é vi ver na pró pria fa zen da, lon ge das con -
di ções ar ti fi ci a is da ci da de, ti ran do o sus ten to do solo
com um jar dim em fren te, uma fa mí lia sa u dá vel e nor -
mal e con tri bu ir para as pe que nas ale gri as do més ti -
cas”. Em bus ca des sa fe li ci da de, em pe nhei-me em
cur sar a fa cul da de de Me di ci na, em Mi nas Ge ra is, e
de po is me des lo quei, re cém-ca sa do, para o en tão

nor te go i a no, hoje Esta do do To can tins, fi xan do-me
no Mu ni cí pio de Ara gua í na.

Na que la ci da de, exer ci a Me di ci na du ran te 19
anos, pre ci san do su pe rar os obs tá cu los da fal ta de re -
cur sos téc ni cos, hu ma nos e tec no ló gi cos, prin ci pal -
men te no iní cio da pro fis são. Aos pou cos, em con ta to
com as ca rên ci as da po pu la ção mais po bre e a dura
re a li da de do in te ri or do Bra sil, con cluí, como o es cri -
tor fran cês Lou is Pa wels, que é di fí cil ser fe liz: re quer
es pí ri to, ener gia, aten ção, re nún cia e uma es pé cie de
cor te sia que é bem pró xi ma do amor; que é uma gra -
ça ser fe liz, e que um ho mem dig no des te nome
liga-se à fe li ci da de como a um mas tro em tem po ruim, 
para con ser var a si mes mo. Des te ân gu lo, é um de ver
ser fe liz; uma ge ne ro si da de.

E as sim pen sa va, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, quan do, há 14 anos, apor tei a esta Casa Le -
gis la ti va. Eu ha via in ves ti do toda a mi nha ener gia e
de di ca ção em de fe sa da sa ú de e da vida da que la par -
ce la da po pu la ção bra si le i ra que ha bi ta va um rin cão
dis tan te da ca pi tal do Esta do e da ca pi tal do País. E
aque le povo en tre gou-me, em tro ca, sua con fi an ça.
Fez-me de po si tá rio dos seus so nhos de pro gres so,
da ex pec ta ti va de me lho res con di ções de vida, da es -
pe ran ça de um fu tu ro mais jus to e mais hu ma no para
seus des cen den tes.

A Cons ti tu i ção de 1988 ha via cri a do o Esta do do 
To can tins, dan do re pre sen ta ti vi da de – e, por tan to,
voz e voto – àque la gen te, an tes pra ti ca men te aban -
do na da nas lon ju ras dos rios e das ma tas e na vas ti -
dão do cer ra do. De todo o imen so ter ri tó rio, ape nas
dois no mes eram lem bra dos: o Bico do Pa pa ga io e
Xam bi oá, sem pre as so ci a dos a con fli tos, mor te e vi o -
lên cia.

Assim che guei ao Se na do Fe de ral, em 1989,
tra zen do nos om bros a car ga da res pon sa bi li da de de
um Esta do re cém-cri a do, com toda a inex pe riên cia de 
quem co nhe cia bas tan te o so fri men to hu ma no, mas
não a vida pú bli ca, a car re i ra po lí ti ca. Embo ra par ti -
lhas se es sas res pon sa bi li da des com os no bres Se na -
do res Mo i sés Abrão e Antô nio Luiz Maia, os pon tos
de vis ta mu i tas ve zes di ver gi am. Em re su mo, ci tan do
o gran de Ola vo Bi lac, “a alma de so nhos po vo a da eu
ti nha”.

E ati rei-me, com afin co, ao tra ba lho: es tu dar as
pro po si ções em tra mi ta ção, man ter-me atu a li za do
com a le i tu ra de jor na is e re vis tas; es tar aten to às in -
for ma ções da mí dia; aten der às pes so as que me pro -
cu ra vam... em suma, cum prir a ro ti na diá ria que to dos 
co nhe ce mos tão bem e à qual nos acos tu ma mos.

Era ur gen te adap tar-me ao man da to e cor res -
pon der aos de sa fi os des se uni ver so en vol ven te que é 
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o Con gres so Na ci o nal. Para fazê-lo, op tei por apli car
à nova re a li da de a es tra té gia que bem co nhe cia, a óti -
ca do mé di co. Foi este o eixo de toda a mi nha ati vi da -
de par la men tar, ao lon go dos 14 anos inin ter rup ta -
men te de di ca dos ao Esta do do To can tins e à Pá tria:
pri me i ro, o di ag nós ti co, as in for ma ções que re tra ta -
vam a si tu a ção, o fato, a cri se; se gun do – e sem pre
que pos sí vel – as ações pre ven ti vas; ter ce i ro, o mais
co mum, a ten ta ti va de er ra di ca ção dos ma les, ob je ti -
van do o re tor no à ho me os ta se – ao equi lí brio.

Como te mas prin ci pa is, vol tei-me para a sa ú de
e para a edu ca ção – ba ses in subs ti tu í ve is da vida e
do pro gres so de qual quer povo. Em de cor rên cia, as
ques tões so ci a is cons ti tu em o ful cro da ma i o ria dos
dis cur sos e das pro po si ções que apre sen tei. Os de -
ma is es tão a elas re la ci o na dos de al gu ma for ma,
como a pre cá ria si tu a ção dos ido sos.

Fo mos nós, Sr. Pre si den te, em com pa nhia do
sa u do so Se na dor Ju tahy Ma ga lhães, que ins ti tu í mos
e apro va mos o Esta tu to do Ido so, eu como Pre si den te 
da Co mis são de Assun tos So ci a is do Se na do Fe de ral 
e ele como Re la tor da lei em vi gor hoje do Esta tu to do
Ido so, que diz res pe i to à po lí ti ca do ido so.

Não pre ten do can sar V. Exªs com a re la ção de -
ta lha da da mi nha vida po lí ti ca, nela in clu í dos os car -
gos, co mis sões, tra ba lhos, co mis sões di plo má ti cas
etc. De se jo ape nas res sal tar as ati vi da des que tive a
sa tis fa ção de ver con clu í das – o que é di fí cil e, por tan -
to, raro nes ta Casa Le gis la ti va. Sin te ti zo es ses re sul -
ta dos nos as sun tos a se guir, sem pre o cu pa ção de or -
dem va lo ra ti va ou cro no ló gi ca.

Sr. Pre si den te, lem bro-me de que, quan do de i -
xa va esta Casa para as su mir o Go ver no de São Pa u lo 
– e ha vía mos aca ba do de apro var o Esta tu to do Ido so 
–, o en tão Se na dor Má rio Co vas me dis se: “Você é um 
aqui nho a do pelo des ti no, por que nun ca con se gui
apro var um pro je to de lei nes ta Casa”. O que ri do
ex-Go ver na dor Má rio Co vas dis se-me isso. É por isso
que cha mo a aten ção das di fi cul da des que te mos
para fa zer va ler nos sas idéi as.

1. Fui Re la tor da Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to des ti na da a es tu dar a in ci dên cia de es te -
ri li za ção em mas sa das mu lhe res no Bra sil (1993), e a 
Se na do ra Be ne di ta da Sil va, hoje Go ver na do ra do
Rio de Ja ne i ro, foi Re la to ra. Entre as con clu sões
apre sen ta das, en con tra va-se o PL nº 3.633/96, que
deu ori gem à Lei nº 9.263/96, a Lei do Pla ne ja men to
Fa mi li ar, cu jos ve tos pre si den ci a is fo ram sen sa ta e
co ra jo sa men te der ru ba dos por este co len do Ple ná rio.

2. Ao cons ta tar que a pri va ti za ção das te le co -
mu ni ca ções no Bra sil era um pro ces so ir re ver sí vel e
que a de fi ciên cia do Esta do do To can tins nes se se tor

im pe dia o in te res se das gran des em pre sas, em pe -
nhei-me em con se guir a cri a ção de uma Vice-Pre si -
dên cia da Te le go iás, com o ob je ti vo de re a li zar os in -
ves ti men tos e de ma is pro ce di men tos ne ces sá ri os.
Hoje, vi la re jos to can ti nen ses que nem cons tam do
mapa dis põem des se ser vi ço es sen ci al. E o mais im -
por tan te, Sr. Pre si den te: o ICMS da te le fo nia do nos -
so Esta do, que ia todo para Go iás, pas sou a fi car no
To can tins. Digo isso para se aqui la tar o va lor de um
Se na dor quan do pre ten de re pre sen tar de fato o seu
Esta do.

3. To dos os Par la men ta res to can ti nen ses se
pre o cu pa ram com a eva são de jo vens do Esta do para 
ou tras Uni da des da Fe de ra ção em bus ca de cur sos
su pe ri o res, gra tu i tos ou não. Sa ben do ser a cri a ção
de ins ti tu i ções de en si no uma com pe tên cia es pe cí fi ca 
do Po der Exe cu ti vo, con cluí que de nada adi an ta ria
apre sen tar um pro je to de re co men da ção a essa ou tra 
área go ver na men tal; além de inó cuo, se ria de ma gó gi -
co e re pe ti ti vo, pois exis ti am de ze nas de pro po si ções
des se teor no Se na do e na Câ ma ra. Pre fe ri tri lhar ca -
mi nho mais ár duo, mas que era o úni co que po de ria
dar re sul ta dos. Ela bo rei uma Expo si ção de Mo ti vos
ao Pre si den te da Re pú bli ca em que de i xa va cla ro que 
o To can tins era o úni co Esta do da fe de ra ção que não
dis pu nha de ne nhu ma ins ti tu i ção fe de ral de ní vel su -
pe ri or. Após con se guir ade são de toda a ban ca da do
Se na do Fe de ral – a quem re i te ro, mais uma vez, o
meu agra de ci men to, Sr. Pre si den te –, ini ci ei uma
via-sa cra in can sá vel, do Pa lá cio do Pla nal to ao Mi nis -
té rio da Edu ca ção. Vi o tra ba lho dar fru tos, e os lou ros 
des sa vi tó ria fo ram bas tan te dis pu ta dos, mas o que
im por ta é que a ju ven tu de to can ti nen se pode, ago ra,
des fru tar de um en si no su pe ri or fe de ral em sua pró -
pria ter ra. Isso tam bém é ci da da nia.

4. A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, LDO, con -
cer nen te ao ano de 1996 de ter mi na va que a União
não cons tru i ria edi fi ca ções pú bli cas nos Esta dos da
fe de ra ção, a ex ce ção do Dis tri to Fe de ral. Ora, no bres
co le gas, o meu Esta do do To can tins, re cém-cri a do,
pre pa ra va-se para im plan tar es sas en ti da des, ar can -
do com to das as des pe sas – e to dos sa be mos a gran -
de sig ni fi ca ção des sas ins ti tu i ções no que tan ge à re -
ce i ta do INSS. Tam bém a ins ta la ção da ca pi tal em
Pal mas, em sí tio até en tão de sa bi ta do, exi gia a cons -
tru ção de pré di os pú bli cos pró pri os. Tive a sa tis fa ção
de ver apro va da uma emen da que, com o apo io da
Ban ca da To can ti nen se, in clu iu o nos so Esta do num
re gi me de ex ce ção, ao lado do Dis tri to Fe de ral, o que
con si de ro uma ques tão de jus ti ça.

5. A cons tru ção da Fer ro via Nor te-Sul de ve rá
pro je tar o Bra sil no mer ca do in ter na ci o nal, es pe ci al -
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men te quan to à re du ção dos pre ços dos nos sos pro -
du tos de ex por ta ção, com des ta que para a soja e pos -
si vel men te, na nos sa re gião, para o gado. Além dis so,
cons ti tu i rá um eixo de de sen vol vi men to do in te ri or do
País, agi li zan do a mo vi men ta ção dos pro du tos nos
dois sen ti dos: nor te e sul. Emen das opor tu na men te
apre sen ta das per mi ti ram re cur sos ne ces sá ri os à
cons tru ção de tre chos da fer ro via em ter ri tó rio to can -
ti nen se, o que vem a es ti mu lar a pro du ção, o es co a -
men to de mer ca do ri as, o re ce bi men to de in su mos e
equi pa men tos, o trans por te de pes so as, além de a vi -
a bi li zar efe ti va men te a in ter mo da li da de de trans por te
– hi dro via, fer ro via e ro do via.

6. A atu a ção como Pre si den te da Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to do Se tor Far ma cêu ti -
co, em 1995, des ti na da a exa mi nar sua si tu a ção, for -
ta le ceu a mi nha con cep ção de que era ur gen te en -
con trar uma so lu ção para a po pu la ção mais ca ren te,
que se via im pos si bi li ta da de ad qui rir os me di ca men -
tos ne ces sá ri os. Assim, em pe nhei-me na cam pa nha
pe los me di ca men tos de no mi na dos ge né ri cos.

7. Sete das pro pos tas que apre sen tei à Co mis -
são Mis ta Espe ci al so bre Se gu ran ça Pú bli ca, en car -
re ga da de ana li sar os efe i tos da vi o lên cia que as so la
o nos so País, eram pro pos tas que já tra mi ta vam e fo -
ram apro va das, ain da que par ci al men te. 

8. Infor ma do dos be ne fí ci os au fe ri dos em to dos
os pa í ses que im plan ta ram Zo nas de Pro ces sa men to
de Expor ta ção ou si mi la res, par ti ci pei do es for ço que
re sul tou na cri a ção de 17 ZPEs no Bra sil. Tive a sa tis -
fa ção de ver que as obras de in fra-es tru tu ra da ZPE
de Ara gua í na fo ram con clu í das. Res ta im plan tar de fi -
ni ti va men te os ins tru men tos do co mér cio ex te ri or por
meio de re gu la men ta ção do Po der Exe cu ti vo.

Cha mo a aten ção do fu tu ro Pre si den te e de sua
equi pe eco nô mi ca para o fato de que inú me ros pa í -
ses do mun do, en tre eles os Ti gres Asiá ti cos, o Mé xi -
co e os Esta dos Uni dos, de sen vol ve ram-se ten do
como base suas Zo nas de Pro ces sa men to de Expor -
ta ção. O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so sem -
pre foi con trá rio à idéia, cre io que para não des vi ar o
eixo da gran de pro du ção de São Pa u lo. Te mos de im -
plan tar essa po lí ti ca de ex por ta ção que ge ra rá em -
pre gos em nos so País.

Uma das pri me i ras vi si tas que fa rei será ao Mi -
nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, Luiz Fer nan do Fur lan. Qu e ro mos trar a S.
Exª, em com pa nhia do Pre si den te da Abraz pe, Asso -
ci a ção Bra si le i ra das Zo nas de Pro ces sa men to de
Expor ta ção, a vi a bi li da de des se gran de ins tru men to
de ex por ta ção e de ge ra ção de em pre go e ren da.

9. O trans por te in te ri or por via na ve gá vel tem
como re sul ta do a in te gra ção fí si ca, eco nô mi ca e cul -
tu ral de es ta dos, re giões, pa í ses e con ti nen tes. Com
esse ob je ti vo, en vi dei es for ços para que o Cor re dor
Ara gua ia/To can tins se tor nas se re a li da de, fato re co -
nhe ci do pelo en tão Mi nis tro dos Trans por tes, De pu ta -
do Oda cir Kle in, quan do da ina u gu ra ção da hi dro via,
em Nova Xa van ti na, MT, e em Xam bi oá, no meu Esta -
do do To can tins.

Per mi tam-me os no bres Pa res su ge rir-lhes em -
pe nho em pro du zir ma i or in te gra ção das Me sas Di re -
to ras das duas Ca sas Le gis la ti vas, para que haja
mais pres te za na tra mi ta ção das pro po si ções. Obser -
vo que o Ple ná rio des ta Casa sem pre dis cu te e vota
pro pos tas ori gi ná ri as da Câ ma ra em ma i or vo lu me
que as por nós apre sen ta das. Con si de ro que de ve ria
ha ver re ci pro ci da de, o que não ocor reu ao me nos nos 
úl ti mos 14 anos.

Des pe ço-me do Se na do, po rém, com a ale gria
de ter vis to nove pro po si ções mi nhas apro va das nes -
ta Casa, como, por exem plo, o PLS nº 59/96, que cria
a obri ga to ri e da de de eclu sas e de equi pa men tos e
pro ce di men tos de pro te ção à fa u na aquá ti ca, quan do
da cons tru ção de usi nas e bar ra gens, que aguar da a
de ci são dos egré gi os De pu ta dos Fe de ra is, des de o
ano de 1997 e que já foi ana li sa do e elo gi a do em todo
o País pe los in te res sa dos na ques tão am bi en ta lis ta.
Há ain da o PLS nº 224/91, que de ter mi na o pa ga men -
to de aci o nis tas das so ci e da des anô ni mas, que foi en -
ca mi nha do à Câ ma ra em 1994, e o PLS nº 257/89, re -
la ti vo à ex plo ra ção das ri que zas ma te ri a is do solo,
dos rios e dos la gos em ter ras in dí ge nas, que foi en -
ca mi nha do à ou tra Casa do Con gres so, em 1990 etc.

Ou tro mo ti vo de re a li za ção pes so al é cons ta tar
que al guns te mas que de fen do e que não des per ta -
ram aten ção quan do os apre sen tei vol tam ago ra à
con si de ra ção, tais como a ne ces si da de de mu dan ça
das da tas de pos se dos mem bros do Po der Exe cu ti vo
Fe de ral e Esta du al. Com efe i to, Sr. Pre si den te, qua se
se im plan tou uma nova data, a to que de ca i xa, para
que o Pre si den te ele i to pu des se to mar pos se no dia
06 de ja ne i ro de 2003. Apre sen tei uma emen da que
está dor mi tan do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia des de ju nho de 1990 e que pro põe
mu dan ça da data de pos se do Pre si den te da Re pú bli -
ca e dos Go ver na do res de Esta do. 

De fen di a per ma nên cia no ser vi ço pú bli co de
fun ci o ná ri os com pe ten tes e com di re i to à apo sen ta -
do ria, o es ta be le ci men to de um per cen tu al anu al de
re a jus te do sa lá rio mí ni mo que evi te as pa ra li sa ções
e gre ves, tão pre ju di ci a is à po pu la ção e à eco no mia, e 
o voto fa cul ta ti vo, uma das mi nhas pro pos tas de
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emen da cons ti tu ci o nal re cen te men te apen sa da à do
Se na dor Sér gio Ma cha do e apro va da pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e tam bém – cre -
io – por esta Casa.

No caso da pro pos ta do voto fa cul ta ti vo, tem
toda a ra zão o ilus tre Se na dor Iris Re zen de, ao con -
clu ir que a obri ga to ri e da de do voto no Bra sil é um
cons tran gi men to le gal e tem ca rá ter ne ga ti vo por
obri gar o ele i tor a exer cer algo que de ve ria cons ti tu ir
um di re i to.

Du ran te qua tro anos, exer ci as atri bu i ções de 2º
Se cre tá rio da Mesa Di re to ra des ta Casa, sob a com -
pe ten te Pre si dên cia do pre cla ro Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães – que fe liz men te para cá está vol -
tan do. Além da opor tu ni da de de me lhor co nhe cer o
fun ci o na men to des ta gran de en gre na gem que é o Se -
na do Fe de ral, res sal to dois mo men tos que con si de ro
mar cos de gran de im por tân cia para esta Casa e para
o Po der Le gis la ti vo em suas três ins tân ci as: a im plan -
ta ção da Uni le gis e do Inter le gis.

A Uni le gis é um pro je to de mi nha au to ria, em
nome da Mesa do Se na do Fe de ral, e já está fun ci o -
nan do a Uni ver si da de do Le gis la ti vo Bra si le i ro, ins ti -
tu i ção ca paz de cri ar li de ran ças po lí ti cas e cur sos de
ex ce lên cia em ges tão ad mi nis tra ti va. 

Empe nhei-me de co ra ção para que es sas duas
ins ti tu i ções se tor nas sem re a li da de, ten do sido o re la -
tor do em prés ti mo so li ci ta do ao Ban co Inte ra me ri ca -
no de De sen vol vi men to – BID, que pos si bi li tou a con -
cre ti za ção do Pro je to Inter le gis.

Sr. Pre si den te, peço ape nas um pou qui nho de
to le rân cia, e tam bém aos que ri dos Co le gas que de -
se jam apar te ar-me. Logo da rei a pa la vra a V. Exªs
com mu i ta hon ra e com mu i ta ale gria.

Sr. Pre si den te, hon rou-me, so bre ma ne i ra, re -
pre sen tar esta Casa do Con gres so Na ci o nal e o nos -
so País em even tos im por tan tes re a li za dos na Itá lia,
na Aus trá lia, na Co réia do Nor te, no Mé xi co e no Chi -
le. Tam bém as hon ra ri as e con de co ra ções da Ma ri -
nha, da Ae ro náu ti ca e do Esta do de To can tins re pre -
sen tam mo men to de gran de emo ção, da mes ma for -
ma que a par ti ci pa ção como mem bro ti tu lar ou su -
plen te de di ver sas co mis sões per ma nen tes e es pe ci -
a is, des ta can do-se a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, den tre ou tras.

Fo ram mu i tas as ta re fas que me fo ram con fi a -
das nes ses 14 anos, e pro cu rei exe cu tá-las da me lhor 
for ma pos sí vel. À me di da que en ten dia me lhor o pro -
ces so le gis la ti vo e que via, em cada um dos no bres
Se na do res, um mes tre com quem sem pre se pode
apren der, mo di fi cou-se, ou tros sim, meu con ce i to de

fe li ci da de. Hoje, con cor do com o his to ri a dor gre go Tu -
cí di des, para quem o se gre do da fe li ci da de é a li ber -
da de e o da li ber da de é a co ra gem. 

Fiel aos va lo res e prin cí pi os que nor te i am a mi -
nha vida e sob essa nova con cep ção de li ber da de, co -
me cei a pre o cu par-me com o des vio dos ca mi nhos
an te ri or men te tra ça dos para o meu Esta do do To can -
tins. Pas sei a ob ser var os mes mos er ros que têm in vi -
a bi li za do ou tras Uni da des da Fe de ra ção. Aque les
que me co nhe cem de per to sa bem que não é da mi -
nha na tu re za ter gi ver sar. Não sou ho mem de usar de
sub ter fú gi os nem de ati tu des sub-rep tí ci as. Por es sas 
ra zões, Sr. Pre si den te, op tei por fi li ar-me ao Par ti do
Tra ba lhis ta Bra si le i ro, cuja Li de ran ça exer ço nes ta
Casa. 

No bres Co le gas, o Bra sil vive um novo mo men -
to, em que a es pe ran ça po pu lar se en con tra exa cer -
ba da. Cum pre res sal tar a im por tân cia do pac to so ci al
que se pre ten de e do Pro je to Fome Zero. Pa ra le la -
men te, que se faça uma opo si ção res pon sá vel, ten do
em vis ta sem pre o me lhor para a Na ção. Rogo tam -
bém a cada um dos meus no bres Pa res que se em pe -
nhem, a fer ro e fogo, na luta con tra a cor rup ção nes te
ple ná rio, no Exe cu ti vo Esta du al ou par ti ci pan do do
pró xi mo Go ver no.

O 70º lu gar no “ran king da rou ba lhe i ra”, con for -
me di vul gou a re vis ta Veja de 27 de no vem bro pas sa -
do, é uma nó doa que deve ser re mo vi da. Cor rup to res
e cor rom pi dos pre ci sam ser pu ni dos e afas ta dos,
para que fin dem a cul tu ra do “je i ti nho bra si le i ro” e a fa -
mi ge ra da “lei de Ger son”. Além dis so, como bem si tu -
ou a re por ta gem, a cor rup ção pro duz po bre za, pois
re duz a ar re ca da ção de im pos tos e, con se qüen te -
men te, a re ce i ta, com re sul ta dos per ver sos na área
so ci al.

Sr. Pre si den te, te nho dito em meus pro nun ci a -
men tos que se o Lula di mi nu ir em 50% a cor rup ção
no País, terá os re cur sos mais do que ne ces sá ri os
para im plan tar to dos os seus pro gra mas so ci a is e ain -
da ha ve rá de so brar di nhe i ro.

Sr. Pre si den te, es tu dos de ins ti tu tos como o
IPEA che gam a aqui la tar a rou ba lhe i ra per ca pi ta no
Bra sil e con clu em que, se não rou bas sem tan to, cada
bra si le i ro te ria mais R$6 mil por ano. Ou seja, da ria
para re sol ver o pro ble ma de to dos.

Se me au to ri zam os es ti ma dos Com pa nhe i ros
que aqui de ve rão per ma ne cer, rogo-lhes mu i ta aten -
ção às flu tu a ções do dó lar, às os ci la ções do pre ço do
pe tró leo e de seus de ri va dos e ao gra ve ris co do re -
tor no da in fla ção. Sei que mu i tos pen sam como eu e
es pe ro que con ti nu em a luta pe las mu dan ças na ma -
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triz ener gé ti ca do País – so bre as qua is fiz mais de
dez dis cur sos aqui. 

Não se pode nem se deve es que cer que o Bra sil 
tem como pro du zir ener gia lim pa, sem de pen der de
com bus tí ve is im por ta dos, va lo ri zan do e res pe i tan do
os re cur sos na tu ra is de que so mos tão ri cos, en tre
eles o Sol, os ven tos, mas tam bém o Pro al co ol, que
sem pre de fen de mos nes ta Casa.

Para fi na li zar a lis ta de pe di dos, en ca re ço-lhes a 
ur gên cia das re for mas es tru tu ra is – que se fa çam to -
das e com ple tas, como o Bra sil pre ci sa: a tri bu tá ria, a
po lí ti co-ele i to ral, a pre vi den ciá ria, a ju di ciá ria, a da
se gu ran ça e tan tas ou tras ne ces sá ri as ao lon go do
tem po.

Devo ago ra en cer rar e de i xei para o fi nal os
agra de ci men tos. Pri me i ro, ao povo do Esta do do To -
can tins, que por duas ve zes me al çou a este se le to
con ví vio – e tal vez me re no vas se a con fi an ça pela ter -
ce i ra vez, se um aci den te não me hou ves se im pe di do
de con ti nu ar a cam pa nha ele i to ral. É qua se cer to, Sr.
Pre si den te, pela re cep ti vi da de à mi nha can di da tu ra,
que eu te ria sido re e le i to, ape sar das di fi cul da des na
luta con tra o Go ver no do Esta do do To can tins.

Agra de ço, em se gun do lu gar, a to dos os pre za -
dos Co le gas, e a cada um em par ti cu lar, pela aten -
ção, pela lha ne za de tra to, pe las di ver gên ci as cor di a -
is, por essa con vi vên cia fra ter na e res pe i to sa, pelo
mu i to que apren di nes ta Casa. 

Em ter ce i ro lu gar, per mi tam-me os dig nos Mem -
bros da Câ ma ra Alta ex pres sar ain da uma vez a mi -
nha gran de ad mi ra ção pela Ban ca da fe mi ni na des ta
Casa, não por se rem mu lhe res ape nas, mas pela
sen si bi li da de e de sen vol tu ra com que cir cu lam nes te
uni ver so ain da tão mas cu li no, pela com pe tên cia e
aten ção aos gra ves pro ble mas na ci o na is, pe las acer -
ta das su ges tões que de las re ce bi.

Por úl ti mo, mas não me nos im por tan te, agra de -
ço ao cor po de fun ci o ná ri os do meu ga bi ne te e des ta
Casa pela de di ca ção e com pe tên cia com que sem pre 
me dis tin gui ram. Sr. Pre si den te, tal vez os fun ci o ná ri -
os do Se na do Fe de ral se jam os mais com pe ten tes
des te País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tal vez um
dia re tor ne a esta Casa, se Deus as sim o per mi tir.
Esta rei aten to aos pro ble mas do meu Esta do e do
meu País e às ações do Con gres so Na ci o nal, pois
esta ve ne rá vel ins ti tu i ção faz par te da mi nha vida.
Pen so que cum pri o meu de ver e es tou em paz com a
mi nha cons ciên cia. Par to com o co ra ção leve, pois te -
nho cer te za de que aqui não fiz ne nhum ini mi go. 

Se me per mi tir o emi nen te Pre si den te, con ce do, 
com mu i ta hon ra, apar te ao emi nen te Se na dor Lú dio
Co e lho e, pos te ri or men te, à Se na do ra Emí lia Fer nan -
des.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
so li ci ta aos Srs. Se na do res apar te an tes que o fa çam,
sim, mas se uti li zem ape nas do tem po re gi men tal de
dois mi nu tos, por que te mos ain da di ver sos ou tros Se -
na do res que de ve rão as so mar à tri bu na com o mes -
mo ob je ti vo do nos so Co le ga que se des pe de. 

A Mesa agra de ce.
O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB  MS) – Se na -

dor Car los Pa tro cí nio, no mo men to em que V. Exª se
des pe de do Se na do, que ro dar tes te mu nho do seu
de sem pe nho. V. Exª cum priu bem o man da to que o
povo de To can tins lhe con fe riu, tra tan do, aqui, no Se -
na do, mais de as sun tos de in te res se da Na ção bra si -
le i ra que do pró prio To can tins. V. Exª foi efe ti va men te
um Se na dor da Re pú bli ca do Bra sil. De se jo que, lá
onde for no seu To can tins, con ti nue cum prin do seu
ele va do es pí ri to pa trió ti co, seu de ver para ser vir bem
ao nos so País. Pena que não te nha re gres sa do ao
Se na do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agra de ço-lhe as pa la vras, emi nen te e gran de ami go,
que mu i to ad mi ro, Se na dor Lú dio Co e lho.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Car los Pa tro cí -
nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Com mu i ta sa tis fa ção, ilus tre Se na do ra Emi lia Fer -
nan des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, nes te mo men to em que V.
Exª faz este pro nun ci a men to de en cer ra men to de seu 
man da to, não pos so de i xar de re gis trar a for ma res -
pe i to sa e cor di al com que sem pre tra tou os co le gas
nes ta Casa. Nós, até por pro xi mi da de das nos sas
ban ca das – a de V. Exª se si tua atrás da ban ca da do
Rio Gran de do Sul, mas, evi den te men te, ocu pa po si -
ção não me nos im por tan te –, com par ti lha mos e tro -
ca mos idéi as mu i tas ve zes di fe ren ci a das do pon to de
vis ta ide o ló gi co. Entre tan to, de mons trou sem pre
gran de sen si bi li da de e ca pa ci da de de tra ba lho. Mé di -
co com pe ten te, de re no me, de mons trou – e aí eu re -
co lho os cum pri men tos à Ban ca da fe mi ni na fe i tos por
V. Exª em seu pro nun ci a men to como for ma de par ce -
ria nos gran des te mas em de ba te, re la ci o na dos às
ques tões de sa ú de da mu lher. V. Exª nos au xi li a va
mu i to, in clu si ve, com os seus co nhe ci men tos mé di -
cos. Te nho cer te za de que, se não fos se o pro ble ma
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de sa ú de que o aco me teu, V. Exª re tor na ria a esta
Casa. Por ter se aci den ta do, V. Exa não con cor reu
nes tas úl ti mas ele i ções. Entre a sa ú de e o man da to,
V. Exª op tou pela pri me i ra, pois lhe exi ge um cu i da do
es pe ci al e, como mé di co, sabe dis so. Então, re i te ro o
meu cum pri men to a V. Exa e re gis tro a sa tis fa ção de
tê-lo co nhe ci do e ve ri fi ca do o seu tra ba lho nes ta
Casa em be ne fí cio do Esta do de To can tins e do Bra -
sil. Os meus cum pri men tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Mu i to obri ga do, emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan -
des. V. Exª bem ci tou a pro xi mi da de das nos sas ban -
ca das. Até por os mo se a Ban ca da do To can tins
apren deu mu i to com V. Exas – com V. Exª e com os
Se na do res José Fo ga ça e Se na dor Pe dro Si mon.
Mas o que con ta, emi nen te Se na do ra, é que man ti ve -
mos uma con vi vên cia mu i to har mô ni ca e pa cí fi ca.
Sem pre tive essa de fe rên cia pela Ban ca da fe mi ni na,
por que vejo na mu lher, hoje, um mo ti vo de mu i ta es -
pe ran ça para o fu tu ro e para as ques tões so ci a is do
País. V. Exª cer ta men te ha ve rá de ocu par um Mi nis té -
rio ou uma Se cre ta ria vol ta da para as ques tões so ci a -
is do Bra sil. Sei que o Pre si den te Lula é in te li gen te e
ha ve rá de con tem plá-la ou de con tem plar o Bra sil
com a sua pre sen ça em um des ses ór gãos im por tan -
tes.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ouço com mu i ta sa tis fa ção o emi nen te Se na dor Val -
mir Ama ral.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Meu ami -
go, Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª re pre sen ta tão
bem o seu Esta do do To can tins. V. Exª era mem bro da 
Mesa, quan do che guei a esta Casa. Tive a fe li ci da de
de ser seu ami go e vi si tar o seu Esta do. Fo mos a Ara -
gua í na...

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – A
Car mo lân dia.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – A Car mo -
lân dia. Des de que che guei a esta Casa, te nho me es -
pe lha do em V. Exª. Como seu tra ba lho é ma ra vi lho so,
como luta pelo seu Esta do e como é que ri do na que le
To can tins! Te nho cer te za de que, se V. Exª ti ves se
sido can di da to, te ria sido re e le i to. Infe liz men te, por
ca u sa de um aci den te, V. Exª não se can di da tou. Te -
nho cer te za de que V. Exª ain da re tor na rá a esta
Casa. De se jo-lhe fe li ci da des. Con te com um ami go
nes ta Casa, pois es ta rei sem pre pron to a ouvi-lo e a
as ses so rá-lo em qual quer as sun to de in te res se do
seu Esta do. Boa sor te, Se na dor Car los Pa tro cí nio!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Mu i to obri ga do, emi nen te Se na dor Val mir Ama ral. V.
Exª tem uma fa ci li da de mu i to gran de em con quis tar
as pes so as. De pron to, as sim que V. Exª che gou a
esta Casa, já nos apro xi ma mos e ti ve mos opor tu ni da -
de de vi a jar para To can tins. Esta va fa zen do for ça para 
que V. Exª com pras se uma fa zen da lá, sem medo de
que a sua sim pa tia pu des se, no fu tu ro, até me ti rar
uma even tu al re e le i ção, por que V. Exª re pre sen ta mu -
i to bem o Dis tri to Fe de ral. Foi um pra zer mu i to gran de
ter co nhe ci do V. Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ouço, com mu i ta sa tis fa ção V. Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, no bre re pre sen tan te do Esta do do To -
can tins, es ta mos vi ven do um cli ma de des pe di da,
com pro fun do pe sar do pró prio Esta do e de to dos nós. 
Em bre ve, es ta rei sa in do com V. Exª. Nes ta Casa, que
cos tu mo cha mar de Casa no bre da po lí ti ca bra si le i ra,
aca ba mos for man do ami za des e ad mi ran do pes so as. 
Po de mos ter di ver gên ci as, mas pre ser va mos res pe i to 
mú tuo. V. Exª sai de ca be ça er gui da, com o sen ti men -
to do de ver cum pri do. Tra ba lhou ati va men te como Lí -
der em prol do seu Esta do e até em as sun tos de in te -
res se na ci o nal, como dis se o Se na dor Lú dio Co e lho,
a quem tam bém res pe i ta mos. Como mé di co, V. Exª
co nhe ceu de per to os pro ble mas da área, não ape nas 
no Esta do do To can tins mas no Bra sil, co lo can do em
evi dên cia pro pos tas in te li gen tes. V. Exa de i xa nes ta
Casa um gran de nú me ro de ad mi ra do res de sua ati tu -
de na po lí ti ca. Espe ra mos que o re tor no ao seu Esta -
do seja bem com pre en di do pelo povo do To can tins,
como sói acon te cer. La men ta mos que o aci den te so -
fri do por V. Exª o te nha im pe di do de con vi ver com a
pró xi ma ge ra ção de Se na do res. Re ce ba os nos sos
pa ra béns, os nos sos cum pri men tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Lind berd Cury. V. Exª che -
gou a esta Casa, da das as cir cuns tân ci as que to dos
co nhe ce mos, e, de pron to, con se guiu afir mar-se
como gran de Se na dor e de fen sor do Dis tri to Fe de ral
e de toda a vas ta re gião do Cen tro-Oes te bra si le i ro. V.
Exª é um ho mem in te li gen te, pers pi caz e mu i to pre o -
cu pa do com o des ti no da nos sa Pá tria. La men to que
V. Exª não te nha re tor na do a esta Casa em vir tu de
das ali an ças po lí ti cas, mas te nho cer te za de que, en -
quan to V. Exª aqui es te ve, pres tou re le van tes ser vi ços 
ao Dis tri to Fe de ral, ao Entor no de Bra sí lia, ao Esta do
de Go iás e, so bre tu do, ao nos so País.
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Agra de ço o apar te de V. Exª.
O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Con ce de-me

V. Exª um apar te?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –

Con ce do, com mu i ta hon ra e ale gria, um apar te ao
meu emi nen te Se na dor e com pa nhe i ro de Li de ran ça
nes ta Casa, Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Meu caro Lí -
der, Car los Pa tro cí nio, meu co es ta du a no de Mi nas
Ge ra is, do nor te do Esta do, da ci da de de Mon tes Cla -
ros, ve nho, nes te mo men to, com mu i ta ale gria, fa zer
uma in ter ven ção no pro nun ci a men to de V. Exª, que
não vem à tri bu na para des pe dir-se, mas para fa zer
um re la to da vida pú bli ca ao lon go dos úl ti mos 14
anos. Pu de mos ob ser var em V. Exª a lha ne za no tra to, 
o com pro mis so com a ver da de, o res pe i to ao ci da dão
e a von ta de de fa zer trans for ma ções. Dou aqui o meu
tes te mu nho, como li de ra do de V. Exª, que tan to se
pre o cu pou com o nos so Par ti do, o PTB, ja ma is co lo -
can do a ques tão par ti dá ria aci ma dos in te res ses do
Se na do Fe de ral e da Na ção. Cum pri men to V. Exª pela 
ale gria da nos sa con vi vên cia e, prin ci pal men te, pelo
quan to de fen deu, nes ta Casa, o jo vem Esta do de To -
can tins, que o re ce beu ain da na sua fun da ção. V. Exª,
aqui, con se guiu re tri bu ir o ges to com hon ra dez, dig ni -
da de, de ter mi na ção e von ta de de ser vir. Nós que não
dis pu ta mos a ele i ção vol ta mos para os nos sos Esta -
dos, jun to à nos sa fa mí lia, aos nos sos ne gó ci os, aos
nos sos ami gos e àque les que, como nós, têm o sen ti -
men to da res pon sa bi li da de e do com pro mis so. Mu i to
ain da ha ve re mos de fa zer. Ao con gra tu lar-me com V.
Exª pelo tra ba lho re a li za do, tam bém de se jo su ces so
nes sa nova eta pa de sua vida, que se gu ra men te es -
ta rá es pe ran do mu dan ças subs tan ci a is, sem pre com
a de ter mi na ção de fa zer mais pelo Esta do de To can -
tins e pelo Bra sil. Hon ra do es tou de ter sido seu li de -
ra do, mas fe liz es tou tam bém de ter mos, du ran te todo 
esse tem po, em pu nha do a ban de i ra do nos so PTB,
esse Par ti do que pro cu rou, nes ta Casa, agir sem pre
com de co ro e dig ni da de. De se jo que V. Exª seja fe liz
ao lado de sua fa mí lia e que vá com a cons ciên cia
tran qüi la por que as sim agiu ao lon go des se tem po.
Pa ra béns pela sua pre sen ça nes ta Casa e fe li ci da des 
no fu tu ro.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Emi nen te Se na dor Arlin do Por to, já ti nha o pri vi lé gio
de des fru tar de um co nhe ci men to ain da que dis tan te
com V. Exª, que é li ga do por la ços de gran de ami za de
à fa mí lia de mi nha es po sa, que re si de em Pa tos. Pos -
te ri or men te, tive a opor tu ni da de de acom pa nhá-lo em 
al gu mas ci da des de Mi nas, in clu si ve Mon tes Cla ros,
quan do V. Exª pra ti ca men te era o Go ver na dor, por que 

re pre sen ta va o en tão Go ver na dor Hé lio Gar cia em
mu i tos da que les even tos. Des de en tão, a nos sa ami -
za de cres ceu. Qu an do Mi nis tro da Agri cul tu ra, V. Exª
me deu o gran de pra zer de ir à mi nha ci da de ina u gu -
rar uma das ex po si ções agro pe cuá ri as mais im por -
tan tes des te País e o pri vi lé gio de se hos pe dar em mi -
nha hu mil de re si dên cia. Des de en tão, emi nen te Se -
na dor Arlin do Por to, te nho, cada vez mais, nu tri do
uma sim pa tia, uma ami za de mu i to gran de por V. Exª e 
sua fa mí lia. Sei o quan to V. Exª é que ri do nas Mi nas
Ge ra is, so bre tu do na ci da de-mo de lo que V. Exª cons -
tru iu, a que ri da Pa tos de Mi nas, que tam bém é a ter ra
do Se na dor Val mir Ama ral e do De pu ta do Ma u rí cio
Ra be lo, que se ele geu ago ra no Esta do do To can tins. 

Sr. Pre si den te, ao ter mi nar, co lo co-me à dis po -
si ção de cada um, re pe tin do, pre za das Se na do ras e
ca ros Se na do res, que o se gre do da li ber da de é a co -
ra gem; por que é pre ci so ter co ra gem para de fen der
os pró pri os ide a is com fir me za, mes mo quan do não
há pos si bi li da de de vi tó ria. 

Qu e ro di zer ain da que leio sis te ma ti ca men te to -
dos os dias a co lu na de um dos gran des es cri to res
des te País Car los He i tor Cony, que hoje pa re ce ter
dado um pu xão de ore lhas em Lula, di zen do que o
Pre si den te ele i to es ta ria cho ran do mu i to, e, se con ti -
nu as se as sim, al guém even tu al men te po de ria achar
que elas se ri am lá gri mas de cro co di lo. Qu e ro, pela
pri me i ra vez, não con cor dar exa ta men te com Car los
He i tor Cony. Acho que um ho mem que tem sen ti men -
to, que tem res pon sa bi li da de com a po bre za do povo
bra si le i ro e que tem von ta de de en fren tar os de sa fi os,
em mo men tos es pe ci a is como aque le de di plo ma ção, 
do seu pri me i ro di plo ma, con for me ci tou, pode e deve
cho rar. Qu e ro ter mi nar di zen do que es tou fa zen do um 
gran de sa cri fí cio e es for ço para não cho rar no meio
de to dos vo cês. Mu i to obri ga do. (Pal mas!)

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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre -
si den te

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa,
ao fi nal des ta ses são, cum pri rá o seu de ver de se ma -
ni fes tar a res pe i to dos com pa nhe i ros que se re ti ram
do ple ná rio por for ça da pe remp ção de seus res pec ti -
vos man da tos.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra
por per mu ta com a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer à Se na do -
ra Emi lia Fer nan des e ao Se na dor Arlin do Por to, sem
a co la bo ra ção dos qua is não te ria a opor tu ni da de de
fa zer este dis cur so de des pe di das. Em se gui da, vou
me des lo car à ci da de de São Pa u lo e, por tan to, te rei
pou co tem po para fa zer este dis cur so que, re pi to, só
foi pos sí vel gra ças à gen ti le za da Se na do ra Emi lia
Fer nan des e do Se na dor Arlin do Por to aos qua is
agra de ço pe nho ra da men te.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho
hoje à tri bu na para pro fe rir um úl ti mo dis cur so a pou -
cos dias do tér mi no de meu man da to para po der de di -
car ma i or aten ção, nes se cur to pe río do que an te ce de
a mi nha pos se, à nova mis são que o povo ce a ren se
me con fi ou de ser o seu Go ver na dor do Esta do a par -
tir do pri me i ro dia do ano que se avi zi nha.

O Se na do re pre sen ta, como Po der de Esta do, o
ide al fe de ra ti vo que nas ceu com a Re pú bli ca e que
tão ni ti da men te a iden ti fi ca e a ela cabe, mais do que
a qual quer ou tra ins ti tu i ção, a mis são de ve lar pelo
equi lí brio en tre as Uni da des da Fe de ra ção.

De i xo esta Casa com a sen sa ção de ter vi vi do,
tal vez, até aqui a mais sig ni fi ca ti va eta pa da mi nha
vida pú bli ca, pois que, a um só tem po, pude re pre sen -
tar meu Esta do e ter a chan ce de me lhor com pre en -
der a com ple xa con tra di tó ria, rica e fas ci nan te re a li -
da de bra si le i ra.

Em ab so lu ta igual da de de con di ções, seus in te -
gran tes po dem ze lar di li gen te men te pe los in te res ses
dos res pec ti vos Esta dos, sem ja ma is per der a di men -
são na ci o nal da sua atu a ção. 

O di fí cil de sa fio de as se gu rar a in te gri da de ter ri -
to ri al, po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do País que o Impé rio
lo grou con quis tar em meio a uma Amé ri ca his pâ ni ca
que se fra ci o na va, en con trou no Se na do re pu bli ca no
efi ci en te e fiel ins tru men to para sua con so li da da pre -
ser va ção. Bas ta ria isso, Srªs. e Srs. Se na do res, para
jus ti fi car sua exis tên cia e eno bre cer a bi o gra fia dos
que ti ve ram ou têm a hon ra de par ti ci par. Nun ca é de -
ma is re pe tir a to dos des ta Casa, Se na do res e ser vi -
do res, mu i to obri ga do!

Ao aqui che gar, tra zia co mi go a ex pe riên cia de
quem exer ce ra fun ções exe cu ti vas – Pre fe i to de For -
ta le za, Vice-Go ver na dor do Ce a rá, Se cre tá rio de
Esta do da Sa ú de e de Assun tos Mu ni ci pa is – e de
quem, por dois man da tos, ti ve ra as sen to na Câ ma ra

dos De pu ta dos, o se gun do dos qua is como Cons ti tu -
in te.

Ao to mar pos se nes ta Casa, fui con for ta do pela
lem bran ça de um po lí ti co ce a ren se que foi Go ver na -
dor do Esta do e tam bém Se na dor. Falo de Wal de mar
Alcân ta ra, meu pai. A dí vi da de gra ti dão que te nho
para com ele trans cen de o afe to fi li al. A par tir de suas
pa la vras e seu exem plo, apren di – e essa é uma li ção
para sem pre – que a po lí ti ca se en gran de ce quan do
se re ve la um ato de amor. Amor à ver da de. Amor à de -
mo cra cia. Amor à jus ti ça!

Ago ra, ao con clu ir mi nha atu a ção nes te man da -
to, pos so afir mar com se re na con vic ção que, dia após 
dia, me es for cei por exer cê-lo com in te gral dig ni da de.
O com pro mis so com a éti ca, pos to à pro va em tan tas
si tu a ções de li ca das que não vale a pena aqui re me -
mo rar, al gu mas das qua is sig ni fi can do su pe rar o es -
pí ri to de com pa nhe i ris mo, e até mes mo o sen ti men to
de ami za de pes so al, em mo men to al gum foi rom pi do,
nem se quer ar ra nha do.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ao lon go
da me mo rá vel cam pa nha ele i to ral que me con du ziu à
Câ ma ra Alta, as su mi com pro mis sos com o povo ce a -
ren se que ba li za ram mi nha atu a ção nes tes oito anos.
Dois pres su pos tos es ti ve ram sem pre pre sen tes em
sua for mu la ção. O pri me i ro, ma triz e re fe rên cia es -
sen ci al, co m os olhos vol ta dos para o Bra sil, era a
cer te za de que a re no va ção da ati vi da de par la men tar
de ve ria as sen tar-se na éti ca; o se gun do, com o co ra -
ção pul san do for te em di re ção ao Ce a rá, se ria a fi de li -
da de ao pro je to de mo der ni za ção do Esta do, na que le
mo men to li de ra do pelo Go ver na dor Tas so Je re is sa ti.

Às even tu a is de fi ciên ci as pes so a is no cum pri -
men to da mis são a que me pro pus, pro cu rei res pon -
der com in can sá vel dis po si ção para o tra ba lho. Cons -
ci en te de que de ve ria co lo car o Ce a rá em pri me i ro lu -
gar, lu tei por in ves ti men tos e re cur sos fe de ra is para
um Esta do que, para além de suas evi den tes ca rên ci -
as, no ta bi li za-se por exem pla res ati tu des ad mi nis tra ti -
vas as si na la das pela se ri e da de e efi ciên cia. Em ver -
da de, bem mais que sim bo li ca men te, bus quei ser o
Se na dor de cada mu ni cí pio ce a ren se, pon do em fa vor 
das suas co mu ni da des o uso des ta tri bu na, a apre -
sen ta ção de pro po si ções, o diá lo go com o Po der Exe -
cu ti vo e seus Mi nis té ri os, es ti mu lan do o es tu do e o
de ba te em tor no de ques tões cru ci a is para o de sen -
vol vi men to lo cal.

Cer to de que o Bra sil pre ci sa va, como ain da tan -
to ne ces si ta, trans for mar-se no sen ti do de uma mo -
der ni za ção in clu si va, as su mi a Pre si dên cia do Insti tu -
to Te o tô nio Vi le la, ten do sido seu pri me i ro pre si den te,
ins ti tu to cri a do para apo i ar as ati vi da des do Par ti do
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da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, ao qual per ten ço.
Con se gui ali, com a ines ti má vel co la bo ra ção de tan -
tos ab ne ga dos com pa nhe i ros fa zer dele mais do que
um efi ci en te ór gão de apo io téc ni co e con sul ti vo, uma
ver da de i ra “usi na de idéi as”.

Des de 1995, cri a mos suas se ções es ta du a is,
or ga ni za mos en con tros e se mi ná ri os, cur sos de for -
ma ção po lí ti ca e pa tro cí nio de even tos e edi ções, en -
tre ou tras ati vi da des que tor na ram pro mis so ra aque la 
ex pe riên cia.

Na mes ma pers pec ti va, ofe re ci ao Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, fi li a do ao meu par ti do, o 
apo io que jul guei ade qua do, sem, con tu do, pres cin dir
da fi de li da de àque le que é o com pro mis so ma i or de
todo par la men tar, com as ra zões de sua pró pria cons -
ciên cia e com o que, a meu ver, pa re cia aten der de
for ma mais am pla ao in te res se ma i or da so ci e da de
bra si le i ra.

Per ce bo hoje, Sr. Pre si den te, com sa tis fa ção,
que con se gui iden ti fi car a mi nha ação com o que de
me lhor o nos so Pre si den te re a li zou sem nun ca me
fur tar a uma co la bo ra ção crí ti ca, leal e trans pa ren te. 

Va leu a pena, quer como au tor, quer como re la -
tor, ter ins cri to meu nome em tan tos pro je tos de re le -
van te be ne fí cio so ci al. Tive a su pre ma ven tu ra de re -
ce ber dos meus Pa res, aos qua is mu i to agra de ço, a
opor tu ni da de de con tri bu ir para a apro va ção de pro -
pos tas fun da men ta is para a me lho ria das con di ções
de vida de enor mes par ce las da po pu la ção bra si le i ra. 

Dei, es tou cer to dis so, a mi nha con tri bu i ção em
de fe sa da dis tri bu i ção gra tu i ta de me di ca men tos aos
por ta do res do HIV e aos do en tes de AIDS e quan do
apro va mos, aqui no Con gres so Na ci o nal, pro pos ta de 
ini ci a ti va do nos so co le ga José Sar ney, que tam bém
vi ria a se com ple tar com a pro pos ta que cri ou o me di -
ca men to ge né ri co, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, por
ini ci a ti va do en tão Mi nis tro José Ser ra, tam bém nos so 
co le ga. 

Sin to-me gra ti fi ca do por ter tido a opor tu ni da de
de trans for mar em lei o subs ti tu ti vo que sim pli fi ca os
pro ce di men tos para do a ção de ór gãos, ins ti tu in do a
lis ta úni ca de do a do res e cri an do a Cen tral Na ci o nal
de Trans plan tes. 

Com o mes mo es pí ri to de com pro mis so so ci al,
co la bo rei para que se ins ti tu ís se o Pro gra ma Bol -
sa-Esco la, a cri a ção do Ban co da Ter ra e o Fun do de
Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções,
que per mi te a am pli a ção do aces so so ci al à rede de
com pu ta do res.

Nada me gra ti fi cou mais, po rém, por seu al can -
ce, do que duas pro pos tas com as qua is me en vol vi

por in te i ro, a que cri ou o Fun do de De sen vol vi men to
do Ensi no Fun da men tal e Va lo ri za ção do Ma gis té rio,
o Fun def, e a do Fun do de Com ba te à Erra di ca ção da
Po bre za, men ci o nan do, aqui, por ser de in te i ra jus ti ça 
e na fren te do seu fi lho, a per so na li da de do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, que teve a ini ci a ti va de
apre sen tar esse pro je to, tam bém, pro je to com igual
ob je ti vo, apre sen ta do pela Co mis são de Com ba te à
Po bre za, da qual, fa zia par te como re la to ra, ou como
pre si den te, em po si ção de des ta que, nos sa co le ga
Se na do ra Ma ri na Sil va, fu tu ra Mi nis tra do Meio Ambi -
en te.

Pelo subs ti tu ti vo que apre sen tei, em con so nân -
cia com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
pôde-se ins ti tu ir esse fun do, do qual, hoje, saem os
re cur sos para a im ple men ta ção de po lí ti cas so ci a is,
que de ve rão ser am pli a das, no pró xi mo qua triê nio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, falo, ain -
da, da con tri bu i ção que dei, para acen tu ar 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, apro van do a nova
lei con tra os cri mes am bi en ta is, bem como a fle xi bi li -
za ção das con di ções em que pode ser au to ri za da a
que bra do si gi lo ban cá rio e fis cal, im por tan te ins tru -
men to de com ba te à cor rup ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, pou cas
ati vi da des por mim exer ci das nes ta Casa de i xa -
ram-me mais gra ti fi ca do do que o tra ba lho que, ao
lado de Co le gas e Com pa nhe i ros mo vi dos pelo mes -
mo ide al, pude de sen vol ver no Con se lho Edi to ri al do
Se na do Fe de ral. O re co nhe ci men to por par te da in te -
lec tu a li da de bra si le i ra ates ta a mag ni tu de des se tra -
ba lho. Obras es sen ci a is para a com pre en são da ex -
pe riên cia his tó ri ca bra si le i ra, de re du zi do ou nulo in te -
res se co mer ci al, pu de ram ser re e di ta das.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, de i xo esta Casa
com a sen sa ção do de ver cum pri do. O que fiz foi de di -
car-me ao aper fe i ço a men to da de mo cra cia, am pli an -
do a par ti ci pa ção da ci da da nia, na for mu la ção, na
apli ca ção e no con tro le da ação pú bli ca, ze lan do pela
éti ca e pela trans pa rên cia. Em mi nhas ini ci a ti vas le -
gis la ti vas, con tem plei a luta pela me lho ria da qua li da -
de de vida e pelo bem-es tar da so ci e da de como pri o -
ri da de. Quis, e pen so que con se gui, de fen der em to -
dos os seus as pec tos, os va lo res da dig ni da de da
pes soa hu ma na.

Vol to ao meu Ce a rá. Após re nhi da dis pu ta ele i -
to ral, pre pa ro-me para as su mir aque le que é, mu i to
pro va vel men te, o ma i or de sa fio da mi nha vida pú bli -
ca, o de go ver nar o meu Esta do. Pos so an te ci par que, 
em mi nha ad mi nis tra ção, es ta rão pre sen tes prin cí pi -
os, va lo res e cren ças que ja ma is se apar ta ram de
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mim. Assim, a per ma nen te dis po si ção ao diá lo go, a
ca pa ci da de de ou vir, a hu mil da de para com par ti lhar
de ci sões e a exa ta com pre en são de que o bem pú bli -
co su plan ta in te res ses par ti cu la res es ta rão nor te an -
do o meu Go ver no.

Afas to-me do Se na do Fe de ral com a cer te za de
ter, mes mo com toda a de di ca ção e es me ro, re ce bi do
bem mais do que pude ofe re cer. Espe ro sin ce ra men te 
não ter fal ta do aos que me con fi a ram tão hon ro sa re -
pre sen ta ção, meu que ri do povo do Ce a rá.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to
esta opor tu ni da de para agra de cer, mu i to sen si bi li za -
do, a to dos os com po nen tes des ta Casa, aos no bres
co le gas Se na do res que com par ti lha ram de mi nha jor -
na da com le al da de e com pa nhe i ris mo, ao Se cre tá -
rio-Ge ral da Mesa e aos seus co la bo ra do res, ao Di re -
tor-Ge ral e a todo o cor po de ser vi do res, aos di re to res 
e con sul to res que, bri lhan te men te, con tri bu í ram para
o su ces so do meu tra ba lho. Enfim, agra de ço a to dos
os ser vi do res do Se na do, dos mais gra du a dos aos
mais hu mil des. Sem o apo io des tes não po de ria ter fe -
i to o que fiz. Em es pe ci al, agra de ço aos ser vi do res de 
meu ga bi ne te que, com mu i ta com pe tên cia e de di ca -
ção, me au xi li a ram em to das as ati vi da des, du ran te
es ses 8 anos no Se na do Fe de ral. 

Sr. Pre si den te, peço per mis são a V. Exª para ou -
vir os ilus tres apar te an tes. Estou cer to de que sa be -
rão, con for me o ape lo fe i to por V. Exª, usar da me lhor
ma ne i ra o tem po. Já fui be ne fi ci a do pelo ca va lhe i ris -
mo do Se na dor Arlin do Por to e pela gen ti le za da Se -
na do ra Emi lia Fer nan des e não gos ta ria de pri vá-los
do uso da pa la vra.

Con ce do um apar te ao Se na dor Lú dio Co e lho.
O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -

na dor Lú cio Alcân ta ra, tive o pri vi lé gio de con vi ver
com V. Exª nes ses oito anos, como com pa nhe i ro de
Par ti do, e sei que é um dos ho mens pú bli cos com co -
nhe ci men to mais am plo da Admi nis tra ção Pú bli ca
bra si le i ra, em to dos os ní ve is. Te nho a se gu ran ça de
que V. Exª irá ser vir mu i to bem ao Ce a rá. Ti ram V. Exª
do Se na do, mas o le vam para ser vir ao seu Esta do.
De se jo mu i to bom êxi to a V. Exª e que sir va bem ao
nos so Esta do e ao País.

O Sr. Anto nio Car los Ju ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

O Sr. Anto nio Car los Ju ni or (PFL – BA) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, du ran te esse pe río do em que
es ti ve mos con vi ven do no Se na do, e mais par ti cu lar -
men te quan do pas sei a fa zer par te da Co mis são de

Assun tos Eco nô mi cos, pre si di da por V. Exª, pas sa -
mos a ter um re la ci o na men to mais es tre i to e pude ver
o seu tra ba lho, pro fun do, que bus ca sem pre as me -
lho res ca u sas. Tra ba lha mos jun tos em al guns pon tos
im por tan tes, prin ci pal men te aque les que bus ca vam
pre ser var as prer ro ga ti vas do Se na do em re la ção à
au to ri za ção de em prés ti mos a Esta dos e Mu ni cí pi os,
de fen den do os in te res ses da Casa. O seu tra ba lho,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, foi bas tan te
pro fí cuo, por isso não po de ria de i xar de fa zer essa
men ção, sen do V. Exª uma das ex pres sões des ta
Casa. 

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Con ce do um apar te ao Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, nes te mo men to, re fle tin do as pa la vras
de V. Exª, ve nho con fir mar uma fra se que mu i to me
toca e sem pre me faz re fle tir: “Só se cons trói para a
eter ni da de quem cons trói com de ter mi na ção, co ra -
gem e von ta de de ser vir”. Ao lon go des te tem po, nes -
ta Casa, V. Exª pro cu rou cons tru ir uma so ci e da de
mais jus ta e um pro ces so de mo crá ti co de fi ni ti vo e
bus car cor ri gir os de se qui lí bri os re gi o na is. V. Exª vai
para o seu Esta do do Ce a rá. Se per de mos V. Exª nes -
ta Casa, ga nham o Ce a rá e o povo ce a ren se, com um
gran de Go ver na dor. De se ja mos que te nha su ces so à
fren te do Esta do e que pro cu re, com o mes mo di na -
mis mo, de ter mi na ção, co ra gem e von ta de dos úl ti -
mos anos aqui, im ple men tar um tra ba lho que pos sa
ele var ain da mais o pres tí gio, o equi lí brio so ci al e o
de sen vol vi men to do Esta do para que o povo pos sa se 
or gu lhar, cada vez mais, dele e do País. Mu i to su ces -
so. Esti ve e es tou or gu lho so, du ran te o tem po em que
com pus a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos des ta
Casa, de po der acom pa nhar o tra ba lho de V. Exª,
como Pre si den te, re la tan do pro je tos pe los qua is fui
de sig na do por V. Exª, mas, prin ci pal men te, da ami za -
de que nos nu triu, uniu e fez com que pu dés se mos,
res pe i to sa men te, tra ba lhar den tro da mes ma li nha de
co e rên cia, éti ca, pro bi da de e de bem ser vir a Na ção.
Pa ra béns e su ces so a V. Exª.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) –
Con ce de-me V. Exª um apar te? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª, Se na dor Oli vir Ga bar do.

O Sr. Oli vir Ga bar do (Blo co/PSDB – PR) – Emi -
nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra, es tou há pou co tem -
po nes ta Casa, não tive o pri vi lé gio de vi ver os mo -
men tos mais al tos da atu a ção de V. Exª aqui. Se não
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tive o pri vi lé gio de acom pa nhar de per to, pos so di zer
que tive a sa tis fa ção e a ale gria de con vi ver com V.
Exª, quan do, como De pu ta dos Fe de ra is, exer ce mos o 
man da to con jun ta men te, nos anos de 1983/1986. Ali,
co nhe ci V. Exª e ini ci a mos uma ami za de que não é
ape nas nos sa, mas tam bém da nos sa fa mí lia, ra zão
pela qual pude acom pa nhar o gran de tra ba lho de V.
Exª, re a li za do tan to na Câ ma ra dos De pu ta dos quan -
to aqui no Se na do Fe de ral. Mais ain da, quan do exer ci
a Pre si dên cia do Di re tó rio Re gi o nal do PSDB, no Pa -
ra ná, e V. Exª, a Pre si dên cia do Insti tu to Te o tô nio Vi le -
la, pude con tar com a sua co la bo ra ção para inú me ros 
pro je tos que de sen vol ve mos no nos so Par ti do. Acom -
pa nhei tam bém o tra ba lho no tá vel de V. Exª nes sa
opor tu ni da de, na que le Insti tu to, a con tri bu i ção que
deu ao de sen vol vi men to do nos so Par ti do. Mas devo
di zer, emi nen te Se na dor, que se é mo ti vo de tris te za
vê-lo se des pe dir des ta Casa, é um até bre ve. Por ou -
tro lado, é gran de a nos sa ale gria de ver o re co nhe ci -
men to que o povo do Ce a rá teve para com o tra ba lho
de V. Exª, ele gen do-o para o Go ver no do Esta do, que,
te nho cer te za de que, pe los ide a is que V. Exª sem pre
aca len tou e de mons trou, não ape nas de de mo cra cia,
mas tam bém de jus ti ça so ci al, por ser um ho mem pre -
o cu pa do com os mais po bres e com os mais hu mil -
des, cer ta men te dará uma no tá vel con tri bu i ção de ad -
mi nis tra ção pú bli ca na que le Esta do. V. Exª foi ta lha do
para a vida pú bli ca e de mons trou isso nos car gos exe -
cu ti vos que exer ceu como Pre fe i to, Se cre tá rio de
Esta do e Vice-Go ver na dor. Por tan to, V. Exª está pre -
pa ra do para o Exe cu ti vo e deu a de mons tra ção da
sua no tá vel vida pú bli ca na atu a ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos e aqui, no Se na do da Re pú bli ca. Por isso,
emi nen te Se na dor, con gra tu lo-me com V. Exª por seu
tra ba lho pas sa do e de se jar que re al men te V. Exª se
re a li ze em toda a ple ni tu de po lí ti ca no alto exer cí cio
do car go de Go ver na dor de to dos os ce a ren ses. Su -
ces so, emi nen te Se na dor. 

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Con ce do o apar te a V. Exª.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, quan do V. Exª se des pe de
des ta Casa é im por tan te que se re gis tre a con vi vên -
cia que tive com V. Exª, da qual tive opor tu ni da de, tan -
to na Co mis são de Edu ca ção, como na Co mis são de
Assun tos So ci a is e até mes mo nes te ple ná rio. Sem -
pre com mu i ta com pe tên cia e de di ca ção, V. Exª de ba -
teu as ques tões re la ci o na das à edu ca ção bra si le i ra e
à sa ú de. Embo ra se ja mos opo si ção, em Par ti dos di fe -
ren tes – fiz opo si ção ao pro je to que V. Exª de fen de –,

sem pre pro cu ro fa zer uma opo si ção com pro po si -
ções. Des sa for ma, pos so ga ran tir que, prin ci pal men -
te na área da edu ca ção, V. Exª, a par tir de suas ma ni -
fes ta ções e po si ções, exi gia uma re fle xão e uma
aten ção mu i to es pe ci al por par te des ta Se na do ra.
Então, no mo men to em que as su me um novo de sa fio
que o povo de seu Esta do con ce deu a V. Exª pe las ur -
nas, cabe-me de se jar-lhe êxi to. Que Deus o acom pa -
nhe em sua nova mis são. Os meus cum pri men tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na do ra Emi lia Fer nan des.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª, Se na do Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor Lú cio Alcân ta ra, ti ve mos, ao lon go des -
ses oito anos, mo men tos mu i to im por tan tes nes ta
Casa. Aju da mos a mu dar o País, mo der ni za mos o
Bra sil, avan ça mos nas ques tões so ci a is, na de mo cra -
cia, nas ques tões po lí ti cas. Em to dos es ses avan ços
hou ve a pre sen ça mar can te de V. Exª, que re la tou
ma té ri as ex tre ma men te im por tan tes para o povo bra -
si le i ro. Nos úl ti mos dois anos, en tre tan tas ou tras
ações, V. Exª pre si diu a Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, que con se guiu im ple men tar uma re a li da de,
que é a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Ti ve mos o
cu i da do de atu ar de for ma res pon sá vel, re es tru tu ran -
do as dí vi das dos Esta dos, am pli an do a ação de fi -
nan ci a men tos in ter na ci o na is; en fim, den tro de to dos
os com po nen tes que a Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos tem como prer ro ga ti vas. Tive o pra zer de
par ti ci par des se tra ba lho e só pos so, nes te mo men to,
ao me des pe dir de V. Exª, que será Go ver na dor do
Ce a rá, e com uma ba ga gem im pres si o nan te, com o
co nhe ci men to e a ex pe riên cia que tem será um gran -
de Go ver na dor – o Esta do do Ce a rá me re ce V. Exª;
ele, te nho cer te za, vai avan çar como o Go ver no de V.
Exª –, que ro ape nas pa ra be ni zá-lo não só por es ses
oito anos no Se na do, mas por toda a sua vida po lí ti ca, 
por sua bi o gra fia. Esta re mos aqui, no Se na do, para
aju dar, para tra ba lhar mos em con jun to, para que
cada vez mais o Nor des te, o Ce a rá, o Nor des te e to -
dos os Esta dos que ne ces si tam de um de sen vol vi -
men to re gi o nal acen tu a do para aca bar com as de si -
gual da des, pos sam che gar aos seus ob je ti vos. E pos -
so di zer com mu i ta tran qüi li da de que o man da to de V.
Exª nes ses oito anos de Se na do hon rou o povo ce a -
ren se e hon rou o povo bra si le i ro. Pa ra béns!

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na dor Lú cio Alcân ta ra?
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O SR. LÚCIO ALCANTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Sou to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, pen so que eu te ria, nes te mo men to, de tal -
vez es co lher uma fa ce ta da per so na li da de de V. Exª,
so bre tu do da sua atu a ção nes ta Casa – e não te mos
mu i to tem po, pois há ou tros Se na do res que irão fa lar
–, para me re fe rir, de uma ma ne i ra mais am pla, à sua
atu a ção nes te Se na do. De se jo me re por tar à atu a ção
de V. Exª no que tan ge aos pro ble mas re la ci o na dos
não ape nas ao seu Esta do do Ce a rá, mas a to dos os
Esta dos bra si le i ros. E digo que esse as sun to é im por -
tan te, por que a nos sa Fe de ra ção às ve zes pe ri ga, so -
fre gol pes mu i to for tes, mas a atu a ção de V. Exª nes ta
Casa foi de de fe sa a ela. E que ro di zer a V. Exª que
acom pa nhei seu tra ba lho des de o pri me i ro dia em
que aqui es ti ve. Ago ra V. Exª vai para o Go ver no do
Ce a rá – e já es ta va tra ba lhan do an te ri or men te pelo
seu Esta do –; por essa ra zão, te nho cer te za que V.
Exª terá mu i to êxi to na sua nova mis são de go ver nar
esse Esta do que, nos úl ti mos anos, tem dado um
gran de exem plo ao Bra sil de gran de e pro fun da trans -
for ma ção, de gran de e pro fun do avan ço. Por tan to, de -
se jo a V. Exª os me lho res êxi tos na sua nova mis são,
que, te nho cer te za, será mais uma vez uma mis são
de mu i to êxi to na vida po lí ti ca de V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do Se na dor Pa u lo Sou to, pelo seu
apar te.

Agra de ço a to dos os Srs. Se na do res que se ma -
ni fes ta ram aqui ge ne ro sa men te a meu res pe i to, so -
bre a mi nha atu a ção par la men tar, de se jan do-me êxi -
to na nova mis são que de ve rei cum prir a par tir do dia
1º de ja ne i ro. Mas eu não po de ria de i xar de di zer uma
pa la vra para cada um dos que aqui se ma ni fes ta ram.

O Se na dor Lú dio Co e lho, que sem pre me im -
pres si o nou pela sua sim pli ci da de e sua sa be do ria, é
um ho mem sim ples, mas na sin ge le za das suas ex -
pres sões ha via sem pre um con te ú do de sa be do ria,
ha via sem pre uma li ção que S. Exª nos dava. 

O Se na dor Anto nio Car los Ju ni or que se re ve lou 
um Se na dor ex tre ma men te cu i da do so nas ques tões
téc ni cas que lhe es ta vam afe tas, prin ci pal men te as
ques tões li ga das à eco no mia e à ad mi nis tra ção. S.
Exª que teve de as su mir o man da to de Se na dor em
uma cir cuns tân cia de li ca da, aqui se fir mou como uma 
pes soa mu i to com pe ten te e de bom re la ci o na men to
com to dos os Se na do res; te nho cer te za que S. Exª
gran je ou a nos sa sim pa tia, a nos sa ami za de e a nos -
sa ad mi ra ção.

O Se na dor Arlin do Por to, que im pres si o na pela
sua mo dés tia, e por que foi ví ti ma de uma cir cuns tân -
cia po lí ti ca que po de ria des fa vo re cer a sua atu a ção
como Se na dor, mu i tas ve zes fi cou aqui em uma si tu a -
ção par ti dá ria que lhe de i xa va qua se à mar gem dos
tra ba lhos nas Co mis sões do Se na do. Eu nun ca o vi
que i xar-se dis so; ao con trá rio, man te ve co e rên cia e a
sua li nha par ti dá ria. E S. Exª sem pre con tou com a
nos sa boa von ta de para que pu des se par ti ci par dos
tra ba lhos nas Co mis sões, sem pre tra zen do con tri bu i -
ções im por tan tes. Pos so di zer que o Se na dor Arlin do
Por to deve se or gu lhar da pas sa gem pelo Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, oca sião em que se re ve lou como po lí ti -
co, como ad mi nis tra dor sé rio e com pe ten te, que deu
gran de co la bo ra ção ao Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que. Sur pre en di do na Aus trá lia por uma
cri se po lí ti ca, ter mi nou de cli nan do do Mi nis té rio e de
par ti ci pa ção do Go ver no, re tor nan do a esta Casa o
mes mo Se na dor, com a mes ma se re ni da de, a mes -
ma for ma de se re la ci o nar com os co le gas.

O Se na dor Oli vir Ga bar do se lem brou da épo ca
em que fo mos co le gas na Câ ma ra dos De pu ta dos e
tam bém que os nos sos fi lhos eram ami gos – há pou -
co de ve ri am ter-se re en con tra do. Como o Se na dor
dis se, nós tra va mos no va men te um re la ci o na men to
quan do S. Exª era Pre si den te do Di re tó rio Re gi o nal
do PSDB do Pa ra ná, e ago ra no Se na do, nes se cur to
pe río do, foi uma ale gria re en con trá-lo. S. Exª ocu pou
vá ri as fun ções im por tan tes na po lí ti ca do Pa ra ná, ten -
do sido in clu si ve mem bro do Tri bu nal de Con tas do
Esta do.

Qu an to ao Se na dor Ro me ro Jucá, te nho cer te -
za de que mes mo aque les que dis cor dam das suas
po si ções po lí ti cas, os que fa zem Opo si ção ao Go ver -
no, re co nhe cem sua de di ca ção e di li gên cia, qua li da -
des que o tor na ram Lí der do Go ver no no Se na do,
pois sou be tran si tar jun to a to dos os com pa nhe i ros e
co le gas e a to dos os par ti dos po lí ti cos.

À Se na do ra Emi lia Fer nan des, em quem de ve -
mos, sem ne nhu ma dú vi da, des ta car a com ba ti vi da -
de e a per sis tên cia. S. Exª nun ca de i xou de lu tar por
suas idéi as; mes mo em si tu a ções ad ver sas – nas co -
mis sões e no ple ná rio –, sem pre in sis tia no de ba te,
na dis cus são das ma té ri as. Por isso, eu que ro ho me -
na geá-la como uma mu lher que luta por aqui lo que
acre di ta – e isso é mu i to im por tan te.

E o Se na dor Pa u lo Sou to, que é o exem plo mais
aca ba do que co nhe ço de téc ni co e de po lí ti co. S. Exª
re al men te con se gue con ci li ar es sas duas áre as de
atu a ção. Po de ria ser um Se na dor que con si de ras se
essa ati vi da de le gis la ti va te di o sa, para quem ocu pou,
como S. Exª, tan tos car gos im por tan tes no Po der
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Exe cu ti vo. No en tan to, S. Exª ter mi nou aqui se de sin -
cum bin do do seu man da to com com pe tên cia, com
de di ca ção e com zelo. Ago ra, vol ta rá a go ver nar o seu 
Esta do, o que, cer ta men te, pre nun cia a re pe ti ção de
uma gran de ges tão que S. Exª já fez quan do foi Go -
ver na dor da Ba hia pela pri me i ra vez.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
agra de ço a opor tu ni da de que me de ram para que eu
aqui fi zes se este dis cur so de des pe di da.

Ama nhã, na Pre si dên cia da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, em dois mo men tos, na par te
da ma nhã, para ou vir mos o Mi nis tro Pe dro Ma lan e,
na par te da tar de, para a sa ba ti na ao novo Pre si den te
do Ban co Cen tral, in di ca do pelo Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so, por so li ci ta ção do fu tu ro Pre si den -
te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, eu te rei a
opor tu ni da de de me en con trar com os mem bros da
Co mis são e ali tam bém me des pe dir de ma ne i ra a
agra de cer o apo io de to dos para o exer cí cio da mi nha
ges tão na que la Co mis são.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, peço li cen ça para, sem me alon gar
mu i to, ou vir o Se na dor José Edu ar do Du tra, que mu i -
to me hon ra com seu apar te.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, não tive opor tu ni da de de
ou vir todo o seu pro nun ci a men to. Ouvi uma par te dele 
no meu ga bi ne te, mas não po de ria de i xar de vir aqui
para me ma ni fes tar na sua des pe di da. V. Exª foi um
Se na dor que con quis tou a ad mi ra ção de to dos os co -
le gas pela sua de di ca ção, pelo seu tra ba lho, pelo ri -
gor com que de sen vol veu to das as suas ati vi da des;
pe las pes qui sas que fa zia to das as ve zes que ia re la -
tar uma ma té ria, seja de que tema fos se. Aliás, V. Exª
foi Re la tor do meu pri me i ro pro je to nes ta Casa. Foi
um pro je to que ge rou uma gran de po lê mi ca, pois ins -
ti tu ía o prin cí pio da do a ção pre su mi da de ór gãos.
Hou ve um gran de de ba te no Se na do e, in fe liz men te,
a par tir do mo men to em que o pro je to foi apro va do, o
Po der Exe cu ti vo não fez a li ção de casa, já que o pro -
je to pre via que ha ve ria um pe río do de es cla re ci men to 
à po pu la ção. Isso aca bou não acon te cen do, o que ge -
rou toda uma po lê mi ca, fa zen do com que o Go ver no,
por meio de me di da pro vi só ria, re vo gas se a ma té ria.
Entre tan to, pen so que esse é um tema que esta Casa
de ve rá vol tar a dis cu tir em mo men to opor tu no. Em ou -
tras ma té ri as, V. Exª tam bém sem pre tra ba lhou com
mu i to ri gor. De se jo-lhe sor te e um bom tra ba lho à
fren te do Go ver no do Esta do do Ce a rá, em cuja ele i -

ção es ti ve mos, na tu ral men te, em cam pos di fe ren tes
– o que cri ou uma gran de po lê mi ca no Ce a rá. Inde -
pen den te dis so, eu de i xo meu de po i men to de que V.
Exª foi um gran de Se na dor e de que eu tive mu i ta sa -
tis fa ção em con vi ver com V. Exª nes ses oi tos anos
nes ta Casa. Mu i to obri ga do.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª per mi -
te-me um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Se na dor Lind berg Cury, eu lhe con ce do o apar te
com pra zer, mas in for mo a V. Exª que devo en cer rar,
por que a Pre si dên cia já está me ad ver tin do para o
tem po.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se rei bre ve,
Sr. Pre si den te. Qu e ro ape nas re gis trar os meus agra -
de ci men tos pela ma ne i ra como fui re ce bi do na CAE,
di ri gi do por V. Exª e pela sua par ti ci pa ção no Ple ná rio.
Na CAE, V. Exª sem pre deu pri o ri da de aos as sun tos
mais im por tan tes, com mu i ta in te li gên cia e ca pa ci da -
de de de ci são, ca rac te rís ti ca pró pria de V. Exª. O no -
bre Se na dor tem vi são do qua dro po lí ti co e eco nô mi -
co na ci o nal e de fen de com mu i ta pro pri e da de as sun -
tos que che gam à CAE e ao Ple ná rio do Se na do. Qu -
e ro pa ra be ni zá-lo e de se jar-lhe um bom Go ver no. No
iní cio do seu pro nun ci a men to, V. Exª dis se que era um 
pro nun ci a men to de des pe di da. Eu não acre di to. A
des pe di da pode ser de po is de qua tro anos no Go ver -
no e após seu re tor no, ou para o Go ver no do Ce a rá,
ou para o Se na do, pelo bri lhan te tra ba lho que V. Exª
fez no trans cor rer da sua car re i ra. Meus cum pri men -
tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do. O Se na dor Cury eu já o co nhe cia
quan do S. Exª era Pre si den te da Asso ci a ção Co mer -
ci al e eu era De pu ta do em Bra sí lia. Vi seu in te res se
pe los as sun tos co mu ni tá ri os. Ter mi nou che gan do ao
Se na do num mo men to di fí cil, numa si tu a ção mu i to
de li ca da. Eu pos so di zer, dar o meu tes te mu nho,
como Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, de como S. Exª de di cou-se a ques tões re la ci o na -
das à de fe sa do con su mi dor, ao com ba te aos car téis,
aos mo no pó li os. Hou ve vá ri as au diên ci as pú bli cas
na que la Co mis são para aten der a re que ri men tos de
S. Exª a res pe i to de as sun tos de gran de in te res se da
so ci e da de. O Se na dor Lind berg Cury re fe riu-se sem -
pre aos fa tos com mu i ta pro pri e da de, bus can do a ver -
da de, a me lhor so lu ção, e o que fos se mais jus to e de
in te res se ge ral.

Sr. Pre si den te, agra de ço, de ma ne i ra es pe ci al, o 
apar te do Se na dor José Edu ar do Du tra. Embo ra eu
seja mé di co e S. Exª geó lo go, atu a mos, por for ça das
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nos sas ati vi da des par la men ta res, em áre as mu i to
dis tin tas da nos sa for ma ção pro fis si o nal com o in te -
res se de bus car so lu ções, en con trar ca mi nhos para o
exa me de pro je tos, de pro po si ções, e re sol ver con fli -
tos e pen dên ci as exis ten tes na Casa. Além do tem pe -
ra men to do Se na dor José Edu ar do Du tra, o con ví vio
apro xi mou-me mu i to de S. Exª. Pos so di zer que nos
tor na mos ami gos. Como to dos os Srs. Se na do res, eu
re co nhe ço em S. Exª um ho mem sé rio, tra ba lha dor,
com pe ten te, com mu i to es pí ri to pú bli co, fiel a suas
po si ções po lí ti cas e ao seu Par ti do. O Se na dor José
Edu ar do Du tra co lo cou, aci ma de tudo, o in te res se
ge ral, o in te res se da so ci e da de, o in te res se do País.

Este é o pri me i ro man da to do Se na dor José
Edu ar do Du tra, mas S. Exª che gou ao Se na do como
se fos se um ve te ra no Par la men tar. Se não ti ver mos
cu i da do, os mi ne i ros to ma rão con ta de tudo. O Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, que se pro nun ci ou an te ri or -
men te, é mi ne i ro, mas re pre sen tan te de To can tins. O
Se na dor José Edu ar do Du tra é de Mi nas Ge ra is, mas
re pre sen ta Ser gi pe. O fato é que ele re al men te se re -
ve lou um gran de Se na dor e con cor reu, como eu, na
ele i ção para Go ver na dor. Entre tan to, teve a se re ni da -
de e a tran qüi li da de de sa ber fa zer dis tin ções. Tan to
em Ser gi pe quan to no Ce a rá, hou ve ele i ções du ras,
di fí ce is e mu i to dis pu ta das. Te nho cer te za de que o
fu tu ro Pre si den te o co lo ca rá numa po si ção de des ta -
que no pró xi mo Go ver no, por que ele tem den si da de
po lí ti ca e in te lec tu al, além de com pe tên cia para exer -
cer um car go de va lor – não ape nas ele, mas tam bém
ou tros. Re fi ro-me a S. Exª por ter sido o úl ti mo a apar -
te ar-me. Se Deus qui ser, ain da te re mos opor tu ni da de 
de es tar mos jun tos, tra ba lhan do pe los nos sos Esta -
dos e pelo Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Per mi te-me

V. Exª um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Ouço V. Exª com pra zer.
O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Sr. Se na dor

Lú cio Alcân ta ra, fa rei ape nas um bre ve re gis tro. No
mo men to em que V. Exª se des pe de do Se na do Fe de -
ral para as su mir o Go ver no do va lo ro so Esta do do
Ce a rá, com o qual te nho mu i tas afi ni da des, como V.
Exª sabe, cum pri men to-o pelo ex ce len te dis cur so de
des pe di da, que cons ta rá dos Ana is de nos sa Casa.
Além dis so, for mu lo ar den tes vo tos de que V. Exª te -
nha um gran de de sem pe nho à fren te do Go ver no do
Ce a rá, já que foi um dos me lho res Pre fe i tos que já
exis ti ram em For ta le za. V. Exª re a li zou uma gran de
ad mi nis tra ção na que la ges tão e, cer ta men te, ago ra,

cor res pon de rá aos an se i os e às ex pec ta ti vas do povo 
ce a ren se quan do as su mir o Go ver no. Apre sen to-lhe
meus cum pri men tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Na bor Jú ni or. V. Exª é um
ho mem de fá cil re la ci o na men to e, no Acre, já foi Go -
ver na dor, Se na dor em vá ri os man da tos e é, so bre tu -
do, um ce a ren se que hon ra tam bém o nos so Esta do.
Te mos um en con tro mar ca do para o ano em Ca nin dé, 
no dia 04 de ou tu bro. Faço ques tão de que V. Exª, indo 
ao Ce a rá, avi se-me, para ir mos jun tos a Ca nin dé, à
fes ta de São Fran cis co.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, es tou de pen den do de sua de ci são,
por que o Se na dor Ro me ro Jucá quer um bis.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ape nas
peço aos Srs. apar te an tes que se jam bre ves.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se rei
rá pi do. Estou pe din do no va men te um apar te ao Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra por so li ci ta ção do Se na dor Ge ral -
do Melo, que não con se guiu che gar aqui até ago ra, li -
gou de fora, pe din do-me que, em nome da Li de ran ça
do PSDB e, mais do que isso, em seu pró prio nome,
fi zes se aqui os agra de ci men tos e o re gis tro do que
tem sido o tra ba lho de V. Exª. Não te nho a com pe tên -
cia do Se na dor Ge ral do Melo para di ri gir-lhe tal apar -
te, mas V. Exª sabe o que toda a Ban ca da do PSDB,
es pe ci al men te eu e nos so Lí der, tem como po si ci o na -
men to, que é a ad mi ra ção pelo seu tra ba lho. Então, V.
Exª sabe que o PSDB do Se na do es ta rá vi gi lan te, fir -
me, apo i an do-o, para que V. Exª pos sa fa zer um gran -
de Go ver no no Esta do do Ce a rá. Meus pa ra béns e
nos sos agra de ci men tos em nome da Ban ca da.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do. Peço a V. Exª que trans mi ta ao Se -
na dor Ge ral do Melo e a to dos os com pa nhe i ros de
Ban ca da que, por aca so, não es ti ve ram aqui os meus
agra de ci men tos, a mi nha ami za de e a cer te za de que
va mos con ti nu ar jun tos nes sa luta, nos nos sos Esta -
dos, e tam bém aqui no Se na do Fe de ral.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– V. Exª tem a pa la vra.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, te re mos sa u da des de V. Exª, es pe ci al -
men te por que V. Exª é uma pes soa de con ví vio mu i to
afá vel. Con vi ve mos mu i to tem po, fo mos pre fe i tos jun -
tos.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– É ver da de.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Esta mos fi -
can do ve lhos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Infe liz men te.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Fo mos pre fe -
i tos jun tos, co me ça mos a vida pú bli ca jun tos. De po is
fui Go ver na dor, V. Exª foi De pu ta do Fe de ral, e ca mi -
nha mos jun tos na po lí ti ca até che gar mos jun tos ao
Se na do. V. Exª é um po lí ti co aten to, ar gu to, sé rio e
abran gen te. Enten de de tudo, par ti ci pa de tudo com
com pe tên cia e se ri e da de. V. Ex.ª é um bom qua dro da 
po lí ti ca bra si le i ra. Digo isso com mu i ta sin ce ri da de na
hora em que se des pe de do Se na do para ir ser Go -
ver na dor do seu Esta do que é o seu gran de so nho. V.
Ex.ª con se guiu che gar lá com três mil vo tos de ma i o -
ria, mas che gou - e como tor ci para que es ses três mil
vo tos acon te ces sem! Na hora em que pres to este tes -
te mu nho em nome da Ban ca da do meu Par ti do, que -
ro de se jar a V. Exª todo o su ces so e es tou se gu ro de
que o Esta do do Ce a rá, que tem tido a sor te de ter
tido uma se qüên cia de bons Go ver na do res, terá mais
um bom Go ver na dor em V. Exª. O povo do Ce a rá está
bem ser vi do e pode es tar cer to de que aqui no Se na -
do V. Ex.ª con ta com um gru po gran de de ami gos e in -
clua o seu Co le ga José Agri pi no den tre aque les ma i o -
res. Pode con tar co mi go. Que Deus lhe pro te ja! 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor José Agri pi no. 

V. Ex.ª evo cou a nos sa re la ção de ami za de, que
é an ti ga. V. Ex.ª como Pre fe i to de Na tal e eu de For ta -
le za, na que la épo ca, cons ti tu ía mos um gru po de Pre -
fe i tos que en sa i ou os pri me i ros pas sos na bus ca de
so lu ções para as nos sas Ca pi ta is, nos sas ci da des, in -
clu si ve no mo men to de gran de cen tra lis mo po lí ti co e
ad mi nis tra ti vo no País que di fi cul ta va mu i to o tra ba lho 
dos Pre fe i tos na que le mo men to. Daí em di an te, nos sa 
ami za de au men tou e vi e mos nos re en con trar no Se -
na do. Cer ta men te vou le var re cor da ções mu i to fe li zes 
des te tem po que es ti ve aqui, da com pa nhia de to dos,
mas, de modo es pe ci al, de V. Exª, que sei que me irá
aju dar mu i to, no fu tu ro, sem pre que pre ci sar do apo io
do Se na do em de fe sa do meu Esta do, em de fe sa do
povo ce a ren se.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia
de V. Exª, per mi tin do-me fa zer este pro nun ci a men to.

(Pal mas.)
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 per -
mu ta com o Se na dor Arlin do Por to.

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, fun ci o ná -
ri as e fun ci o ná ri os do Se na do Fe de ral, povo do Rio
Gran de do Sul, povo bra si le i ro, com or gu lho, na cer te -
za do de ver cum pri do, ocu po hoje a tri bu na des ta
Casa para re a li zar uma aná li se, um ba lan ço de mi nha 
tra je tó ria par la men tar nos oi tos anos em que de di -
quei, de for ma sé ria, atu an te e com pro mis sa da, meus 
me lho res es for ços ao cum pri men to do man da to de
Se na do ra da Re pú bli ca.

Nes te pe río do, tra ba lhei di u tur na men te no sen -
ti do de bem ser vir ao povo bra si le i ro, para hon rar a
con fi an ça em mim de po si ta da por ga ú chas e ga ú chos 
que me brin da ram com a hon ra e a res pon sa bi li da de
de exer cer o man da to par la men tar jun to à mais alta
Casa Le gis la ti va do País.

Lem bro-me de quan do aqui che guei, em 1995 –
um ano em ble má ti co. Ano de sa fi a dor, por que apor tou 
nes ta Casa uma mu lher se rin gue i ra, Se na do ra do
Acre, nos sa com pa nhe i ra e fu tu ra Mi nis tra do Meio
Ambi en te, Ma ri na Sil va. Do Rio de Ja ne i ro che gou a
pri me i ra mu lher ne gra ele i ta Se na do ra em toda a his -
tó ria do Bra sil, a com pa nhe i ra e com ba ti va, hoje Go -
ver na do ra, Be ne di ta da Sil va. O Rio Gran de, por sua
vez, na que le já dis tan te 1994, tam bém es cre veu uma
nova pá gi na na sua his tó ria. Rom peu sua tra di ção
ma chis ta e ele geu esta pro fes so ra do in te ri or, sin di ca -
lis ta e ve re a do ra de Sant’Ana do Li vra men to, fron te i ra 
com o Uru guai, a pri me i ra mu lher ga ú cha Se na do ra
da Re pú bli ca. Con fes so ter vi vi do um dos mo men tos
mais emo ci o nan tes da mi nha vida de ci da dã.

Esse fato his tó ri co sem pre me en fa ti zou a res -
pon sa bi li da de e a se ri e da de que de ve ri am nor te ar mi -
nha tra je tó ria par la men tar, de com pro mis so as su mi -
do com o povo ga ú cho. Des ta for ma, e como uma de
mi nhas me tas, sus ten tei, ao lon go do meu man da to, a 
de fe sa aguer ri da dos in te res ses do Rio Gran de do
Sul.

Em meu ga bi ne te, re ce bi li de ran ças po lí ti cas,
sin di ca is, edu ca ci o na is, so ci a is e co mu ni tá ri as que
bus ca ram o apo io ne ces sá rio a suas re i vin di ca ções.
Não dis cri mi nei par ti dos ou ide o lo gi as. Dis pen sei
aten ção res pe i to sa a to dos, en ca mi nhan do seus ple i -
tos às au to ri da des de vi das e acom pa nhan do-os em
au diên ci as jun to aos mais di ver sos ór gãos dos Po de -
res Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, dan do voz e vez, sem pre
mais, ao Rio Gran de.

Mas, aci ma de tudo, le gis lei em de fe sa de nos sa 
Na ção. Por isso, con tra ri ei in te res ses, en fren tei po lí ti -
cos que du ran te anos ten ta ram trans for mar seus car -
gos ou man da tos em quin tal de suas ca sas, do bran -
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do-se às pres sões e ne go ci a tas do po der eco nô mi co
e po lí ti co ou im pon do idéi as. Ja ma is me omi ti ou me
de i xei ma ni pu lar, ain da que para isso ti ves se que
rom per com al guns.

Tro quei para não mu dar, para me man ter fiel a
mi nha pos tu ra po lí ti ca e ide o ló gi ca. Sem pre tive lado,
tive po si ções, de fen di as mes mas idéi as, ori en tei-me
pe los mes mos prin cí pi os.

Sr. Pre si den te, ao che gar a esta Casa, além da
obs ti na ção de mu lher ga ú cha da fron te i ra, trou xe co -
mi go o de se jo ina ba lá vel de con tri bu ir de for ma efe ti -
va para a cons tru ção de um país jus to, so li dá rio, com
eqüi da de e opor tu ni da des para to dos, ho mens e mu -
lhe res, e li vre da cor rup ção.

Te nho a con vic ção, Srªs e Srs. Se na do res, de
que esta de ter mi na ção foi pre pon de ran te para, com o 
au xí lio de as ses so res e as ses so ras, com pa nhe i ros e
com pa nhe i ras, adap tar-me a esta Casa, apren der a
di fe ren ci ar os inú me ros ma ti zes dos trâ mi tes re gi -
men ta is e par la men ta res e as su mir po si ções cla ras,
fa zen do um tra ba lho trans pa ren te, de modo a cons -
tru ir um man da to par ti ci pa ti vo, múl ti plo e di fe ren ci a -
do.

Apren di mu i to nes ta Casa Le gis la ti va. Aqui con -
vi vi com pes so as ilus tres, ho mens e mu lhe res, que o
Bra sil co nhe ce e res pe i ta. Aqui co nhe ci par la men ta -
res, ju ris tas, em pre sá ri os, pro fes so res, ba ta lha do res
so ci a is, tri bu nos de pri me i ra gran de za.

Aqui per ce bi o quan to este nos so País é rico, di -
ver si fi ca do cul tu ral, po lí ti ca e so ci al men te. Aqui tam -
bém cons ta tei de per to a de si gual da de so ci al, a ma ni -
pu la ção do po der, às ve zes até a bar ga nha do voto.
Aqui sen ti de per to a pre po tên cia e a ar ro gân cia de
pou cos e, por ve zes, até a dis cri mi na ção. Enfim, esta
Casa é uma casa de hu ma nos.

Tudo isto, ver da de i ras au las de ama du re ci men -
to po lí ti co, de vi são de mun do, de pos tu ra e de afir ma -
ção de con ce i tos, de prin cí pi os, de for ta le ci men to de
ca rá ter.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive a
hon ra de ser pi o ne i ra tam bém nes ta Casa Le gis la ti va, 
como pri me i ra mu lher a as su mir a Pre si dên cia de
uma Co mis são Per ma nen te do Se na do Fe de ral – a
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, nos anos
de 1999 e 2000, trans mu tan do-a num fó rum per ma -
nen te de de ba tes de as sun tos es tra té gi cos como
ener gia, co mu ni ca ção, trans por tes, re cur sos hí dri -
cos.

Ali, den tre tan tos as sun tos tra ta dos, pro vo quei o 
de ba te so bre a cri se ener gé ti ca em nos so País – isso
mu i to an tes do avil tan te “apa gão”. Par ti ci pei da dis -

cus são so bre os de sa fi os para ga ran tir água po tá vel,
de qua li da de, e sa ne a men to bá si co para todo o povo
bra si le i ro, um tema que hoje in te gra a pa u ta dos gran -
des de ba tes na ci o na is e in ter na ci o na is so bre meio
am bi en te e qua li da de de vida.

Aler tei para a pre ca ri e da de de nos sas es tra das
e a qua li da de de nos sos trans por tes; de nun ci ei o
aban do no das fer ro vi as e hi dro vi as e a au sên cia de
uma po lí ti ca para a avi a ção ci vil; aler tei para o des -
mon te das em pre sas aé re as na ci o na is e a fal ta de in -
cen ti vo por par te do Go ver no. Isso mu i to an tes que a
cri se mun di al da avi a ção ci vil pos te ri or a 11 de se tem -
bro des lan chas se. Ou seja, as su mi uma pos tu ra de
van guar da. Ante ci pei-me aos pro ble mas do se tor de
in fra-es tru tu ra, co bran do pro vi dên ci as efe ti vas, ações 
con cre tas das au to ri da des com pe ten tes para que as
crí ti cas e su ges tões co lhi das dos mais di ver sos se to -
res de nos sa so ci e da de não vi ras sem le tra mor ta.

Bus quei, as sim, dar vi si bi li da de a vá ri as ques -
tões im por tan tes, para o Rio Gran de do Sul e para o
Bra sil.Con se gui li be rar re cur sos, apro var emen das
nas Co mis sões e, por fim, dar en ca mi nha men to a
ques tões que com pro me ti am a qua li da de de vida de
cen te nas de bra si le i ros e de bra si le i ras. De fen di o se -
tor pri má rio, o co o pe ra ti vis mo sé rio, as pe que nas e
mé di as em pre sas e o mu ni ci pa lis mo. Fiz da tri bu na
um es pa ço de res so nân cia das re i vin di ca ções dos
fun ci o ná ri os pú bli cos, dos po li ci a is, dos sin di ca lis tas,
dos agri cul to res, dos mo vi men tos so ci a is pela mo ra -
dia e pela ter ra. A luta em de fe sa do en si no pú bli co,
dos es tu dan tes, das mu lhe res, dos ido sos, das cri an -
ças, dos por ta do res de de fi ciên cia sem pre es te ve em
nos sa pa u ta.

Sr. Pre si den te, quan do aqui che guei, em 1995,
trou xe na mi nha ba ga gem, com mu i to or gu lho, a vi -
vên cia de pro fes so ra e de mi li tan te sin di cal na área de 
edu ca ção: 23 anos de exer cí cio no ma gis té rio pú bli co
do Rio Gran de do Sul. Por tan to, não po de ria de i xar de 
as su mir uma ati tu de aten ta e com ba ti va na Co mis são 
de Edu ca ção des ta Casa, por que era lá que eu man ti -
nha ace sos os la ços com a mi nha vida pro fis si o nal,
re cor da va-me dos meus co le gas pro fes so res e pro -
fes so ras e dos meus alu nos, e re no va va, a cada dia,
os com pro mis sos as su mi dos com os tra ba lha do res
em edu ca ção.

Foi na Co mis são de Edu ca ção que tive a hon ra
de con tri bu ir, ao lado do sa u do so Se na dor Darcy Ri -
be i ro, para que se tor nas se re a li da de a nova Lei de
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção – LDB, que não é, na
sua to ta li da de, o que de fen de mos e o que gos ta ría -
mos, mas tem mu i to do nos so tra ba lho e amor à edu -
ca ção.
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Srªs. e Srs. Se na do res, tra ba lhar em de fe sa da
iden ti da de, da so be ra nia do Bra sil foi para mim uma
ob ses são. Para tan to, re co nhe ci na Co mis são Par la -
men tar Mis ta do Mer co sul e na de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal do Se na do es pa ços pri vi le gi a -
dos para de ba te e apren di za gem.

Da tri bu na des ta Casa, com ba ti as pri va ti za ções 
in dis cri mi na das de se to res es tra té gi cos e de nun ci ei a 
ar ma di lha à so be ra nia bra si le i ra e das na ções la ti -
no-ame ri ca nas em bu ti da na en tre ga de nos sa base
de Alcân ta ra aos Esta dos Uni dos e na pro pos ta nor -
te-ame ri ca na para a Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas – a Alca.

Fiz opo si ção, sim, à pro pos ta do Go ver no FHC,
Sr. Pre si den te. Mas a opo si ção sem pre foi pro po si ti va. 
De fen di, em vez de ade rir à avil tan te pro pos ta de es -
fa ce la men to de nos sa so be ra nia, um mo de lo de in te -
gra ção so li dá ria en tre os po vos de todo o mun do, pro -
mo ven do o de sen vol vi men to sus ten tá vel do pon to de
vis ta so ci al, eco nô mi co, am bi en tal, cul tu ral, hu ma ni -
tá rio e não-ex clu den te.

Acre di to que isso será pos sí vel com o for ta le ci -
men to do Mer co sul, com o es tre i ta men to de nos sas
re la ções di plo má ti cas, eco nô mi cas, cul tu ra is e edu -
ca ci o na is com os de ma is pa í ses la ti no-ame ri ca nos,
com a União Eu ro péia, com a Ásia, en tre tan tos ou -
tros pa í ses.

Srªs. e Srs. Se na do res, con cluo vin te anos con -
se cu ti vos de man da tos par la men ta res. Doze anos de
man da to mu ni ci pal como Ve re a do ra de Sant’Ana do
Li vra men to, no in te ri or do Rio Gran de do Sul, e oito
nes ta Casa. Re co lho de meus man da tos, em es pe ci al 
o de Se na do ra da Re pú bli ca, mu i tos en si na men tos.

Mi nha luta com os mo vi men tos po pu la res, so ci -
a is e sin di ca is acres cen ta ram va lor e peso à mi nha
prá ti ca par la men tar e de mo crá ti ca.

O apren di za do re co lhi do dos mo vi men tos de
mu lhe res, de fó runs, se mi ná ri os, en con tros e de ba tes 
com tra ba lha do res e tra ba lha do ras, com es tu dan tes,
com pro du to res do cam po e da ci da de for ta le ce ram
nos sa ba ga gem fi lo só fi ca, cul tu ra, de pen sa men to,
de ci da da nia e atu a ção.

Acre di to ha ver tri lha do o ca mi nho cer to, tra ba -
lhan do com au ten ti ci da de e co e rên cia, man ten do a fi -
de li da de ide o ló gi ca em prol de in te res ses ma i o res.
Pri mei pela ca pa ci da de do diá lo go, pela ar ti cu la ção e
ca pa ci da de de con ven ci men to.

A qua li da de des se mo de lo de tra ba lho fica
exem pli fi ca do na atu a ção de bom êxi to da ban ca da
fe mi ni na no Con gres so Na ci o nal, cuja co or de na ção
tam bém in te grei; ban ca da que su pe ra suas di fe ren -

ças par ti dá ri as para be ne fi ci ar mi lhões de mu lhe res
ain da dis cri mi na das em nos so País.

A nos sa luta pela igual da de, com ba te à vi o lên -
cia, exi gin do po lí ti cas pú bli cas e pro gra mas vol ta dos
para as mu lhe res, jo vens e ido sas, ne gras, ín di as, tra -
ba lha do ras do cam po e da ci da de hoje en con tra eco
nas inú me ras con quis tas. 

Trou xe, as sim, ao Con gres so, a vi são da mu lher
ci da dã, que exi ge res pe i to e co bra ações efi ca zes de
to dos os ní ve is de po der, que par ti ci pa ati va men te
das de ci sões eco nô mi cas, po lí ti cas e so ci a is de seus
País, que con tri bui para a ela bo ra ção de to das as
ações que vão se re fle tir em seu co ti di a no.

De i xa mos como con tri bu i ção à va lo ri za ção das
mu lhe res a ins ti tu i ção, no Se na do Fe de ral, do Di plo -
ma Mu lher-Ci da dã Bert ha Lutz. Anu al men te, esta
Casa, em re co nhe ci men to, de ve rá ho me na ge ar cin co 
mu lhe res que se des ta cam na luta pela igual da de e
pe las ques tões de gê ne ro. A cada 8 de mar ço, Dia
Inter na ci o nal da Mu lher, quan do esse even to ocor rer,
um tan to de mim es ta rá aqui.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, con ce de-me V. Exª um apar te?

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, gos ta ria de me ins cre ver para
apar te ar V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Tem V. Exª a pa la vra, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, es tou acom pa nhan do aten ta men -
te o pro nun ci a men to de des pe di da de V. Exª do exer -
cí cio do man da to atu al no Se na do Fe de ral. Ape nas
gos ta ria de de i xar um sen ti men to, que acre di to ser
unâ ni me na Casa, de re co nhe ci men to, va lo ri za ção e
pro fun do res pe i to pela ati vi da de par la men tar de sem -
pe nha da por V. Exª du ran te es ses anos de man da to.
To dos da mos o tes te mu nho de sua ati vi da de tão di li -
gen te, apa i xo na da, de di ca da e qua li fi ca da nas Co -
mis sões. Mu i tas pes so as, Bra sil afo ra, não têm no ção 
de que a vida do Par la men to se dá ba si ca men te nas
Co mis sões, que o pro ces so le gis la ti vo se dá, es sen ci -
al men te, no dia-a-dia das Co mis sões do Se na do Fe -
de ral, onde, tal vez, te nha ha vi do o gran de co ro a men -
to do man da to de V. Exª. Se V. Exª con se guiu bri lhar
tan to em ple ná rio, ser re co nhe ci da e ad mi ra da de
nor te a sul - no meu Esta do, o Acre, quan tas ve zes
ouvi, em vá ri as ci da des, o re co nhe ci men to, a ad mi ra -
ção e o en tu si as mo pelo de sem pe nho par la men tar de 
V. Exª - quan do va mos para as Co mis sões, ob ser va -
mos o for te con te ú do as sen ta do na sua ati vi da de. V.
Exª de i xa, ver da de i ra men te, um es pa ço aber to da re -
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pre sen ta ção do Rio Gran de do Sul, que, sem dú vi da
al gu ma, co rou, com a vo ta ção ex tra or di ná ria, essa
sua úl ti ma dis pu ta ele i to ral. Espe ro sin ce ra men te que
V. Exª pos sa con ti nu ar aju dan do o Bra sil. Aliás, onde
es ti ver, sei que es ta rá aju dan do o Bra sil. V. Exª é uma
pro fis si o nal qua li fi ca da para o exer cí cio de qual quer
de sa fio de fun ção pú bli ca des te País, seja de Mi nis tra
de Esta do, seja de di ri gen te de qual quer en ti da de na -
ci o nal. Acre di to que o Bra sil con ti nu a rá pre ci san do da 
com pe tên cia, da sen si bi li da de e da qua li da de de V.
Exª. O Se na dor José Sar ney de i xou um li vro re cen te
cha ma do Sa u da des Mor tas. V. Exª de i xa sa u da des
vi vas em to dos nós nes ta Casa. Mu i to obri ga do, e ma -
ni fes to nos so or gu lho por ser mos seus com pa nhe i -
ros.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Tião Vi a na. Ouço mais
apar tes.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Com mu i to pra zer, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, V. Exª foi a pri me i ra Se na do ra do
Rio Gran de do Sul. Cre io que que brou um pro ces so
nes se Esta do, que tem as suas tra di ções de ho mens,
um Esta do ex tre ma men te ma chis ta, e che gou aqui
como pri me i ra Se na do ra. Só para di zer da va lo ri za -
ção da mu lher, num de ter mi na do mo men to, ain da na
Pre si dên cia da Asso ci a ção Co mer ci al, pe los idos de
1977, tive a ou sa dia de co lo car, pela pri me i ra vez,
uma mu lher na Di re to ria da Asso ci a ção Co mer ci al.
Isso ca u sou um re bu li ço mu i to gran de no nos so País
e nas as so ci a ções co mer ci a is, que são ins ti tu i ções
cen te ná ri as, exis ten tes em to dos os Esta dos, prin ci -
pal men te nas ci da des onde es tão os por tos. A par tir
daí, o que vi mos foi o cres ci men to da mu lher. V. Exª
ocu pou um car go mu i to im por tan te, com fir me za,
como Se na do ra de ter mi na da, ob je ti va, co nhe ce do ra
e com uma lar ga ex pe riên cia, prin ci pal men te no que
diz res pe i to à de fe sa da mu lher, da edu ca ção e da
cul tu ra. Acom pa nhei tudo de per to. De i xo re gis tra do
meu agra de ci men to pelo seu des te mor e por sua co -
ra gem, quan do ocu pei a tri bu na em de fe sa das em -
pre sas na ci o na is, por ter fe i to pro nun ci a men tos for tes 
so bre as mul ti na ci o na is, como foi o caso da McDo -
nald’s, da Ford e da pró pria AmBev. Hoje, es sas em -
pre sas já se es tão acer tan do, gra ças à in ter ven ção de 
V. Exª. Seu tra ba lho é pro fí cuo. Cre io que, no Go ver no 
do Lula, V. Exª ocu pa rá um car go mu i to im por tan te,
por que seu pas sa do é de tra ba lho, de de di ca ção e de

luta. Pa ra béns por tudo! Seu nome es ta rá li ga do à his -
tó ria do Se na do. Pa ra béns!

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Lind berg Cury.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do um apar te à Se na do ra e qua se Mi nis tra do 
Meio Ambi en te, nos sa que ri da ami ga e com pa nhe i ra,
Ma ri na Sil va.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, mi nha com pa nhe i ra de Ban ca da,
de Par ti do e de pro fis são, é cla ro que to dos que con vi -
ve mos com seu tra ba lho e com sua de di ca ção du ran -
te es tes oito anos sa be mos o quan to o Se na do bra si -
le i ro está per den do com o tér mi no de man da to de
uma Se na do ra que tem de di ca do todo o seu es for ço
em prol da me lho ria da con di ção de vida das pes so as
mais sim ples, so bre tu do, por meio de um viés fun da -
men tal à in clu são so ci al: a edu ca ção. Mas te nho ab -
so lu ta cer te za de que V. Exª con ti nu a rá na vida pú bli -
ca, le van do todo o seu com pro mis so éti co e po lí ti co e
sua de ter mi na ção em aju dar a mu dar a his tó ria des te
País para o novo en de re ço de V. Exª, que, te nho cer -
te za, será tam bém de alta re le vân cia e mu i to im por -
tan te para a luta das mu lhe res bra si le i ras. Cum pri -
men to V. Exª pelo tra ba lho. Sei que não es ta mos fa -
zen do uma des pe di da, mas, tal vez, de i xan do uma
con vi vên cia mais pró xi ma, do dia-a-dia do ple ná rio e
das Co mis sões, para uma con vi vên cia dos pro pó si -
tos, no lu gar em que V. Exª vai con ti nu ar re a li zan do o
seu tra ba lho, que é tam bém o nos so. Ser mu lher no
Rio Gran de do Sul e ele i ta Se na do ra da Re pú bli ca
não deve ter sido fá cil, ain da mais con si de ran do os
rin cões de onde V. Exª veio. Essa é uma de mons tra -
ção da sua gar ra e luta, da ba ta lha do ra que é e do
quan to al can çou den si da de po lí ti ca em seu Esta do,
que che gou ao Con gres so Na ci o nal e hoje é do co -
nhe ci men to do povo bra si le i ro. O meu abra ço fra ter -
no, Se na do ra Emi lia Fer nan des. Te nha em mim, sim,
uma par ce i ra, uma com pa nhe i ra que sem pre re co -
nhe ce rá o quan to fo ram im por tan tes as mu lhe res pi o -
ne i ras que che ga ram nes ta Casa, abrin do por tas. Co -
me ça mos com pou cas, mas já te re mos dez mu lhe res
no Se na do da Re pú bli ca, o que não é um nú me ro pe -
que no e que se re la ci o na com os acer tos que as pi o -
ne i ras ti ve ram em seus man da tos, até por que, como
V. Exª sabe, não so mos co bra das como os ho mens,
por se rem com pe ten tes ou in com pe ten tes, mas so -
mos co bra das por ser mos mu lhe res. Se er rar mos, er -
ra mos por que so mos mu lhe res. Esse peso já está di -
mi nu in do. Te nho cer te za de que V. Exª aju dou mu i to a
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car re gá-lo e a di mi nuí-lo. Mu i to obri ga da. Que Deus a
acom pa nhe no seu novo de sa fio.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na do ra Ma ri na. Sem dú vi da a ex -
pe riên cia, a gar ra e a de ter mi na ção de V. Exª, da ami -
ga e com pa nhe i ra de mu i tas ho ras e tem po nes te Se -
na do, são sem pre uma ins pi ra ção para nós.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, con ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor
Agri pi no Maia.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Esti ma dís si -
ma Se na do ra Emi lia Fer nan des, o Se na dor Tião Vi a -
na, sem pre mu i to sim pá ti co, fa lou de sa u da des vi vas
e de sa u da des mor tas. Te nho cer te za, Se na do ra Emi -
lia, de que uma das sa u da des vi vas que V. Exª de i xa rá 
é a sa u da de do mais bo ni to so ta que des te ple ná rio: o
so ta que da ga ú cha de Li vra men to, for te, car re ga do;
so ta que da mu lher va len te, sem pre pre sen te. V. Exª
de i xa rá sa u da de por ter sido a Se na do ra mais atu an -
te – des cul pem-me as ou tras – no tema da mu lher;
por ter sido uma Se na do ra va len te na CPI dos Pre ca -
tó ri os; por ter sido uma pre si den te mu i to atu an te na
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra; por ser uma 
Se na do ra ex tre ma men te aten ta às ques tões da Edu -
ca ção, pre sen te na tri bu na. V. Exª foi uma boa Se na -
do ra. Pres to o tes te mu nho de um Se na dor que é seu
ami go, que per ten ce a um Par ti do que não é pro pri a -
men te seu ali a do, pelo con trá rio, mas que a ad mi ra,
que gos ta da sua con vi vên cia ame na. Fo ram oito
anos de boa con vi vên cia, e vou guar dar uma sa u da de 
viva da sua au sên cia. Mas, em po lí ti ca, os su ces sos e 
os in su ces sos não são per ma nen tes, e te nho cer te za
de que, no fu tu ro, V. Exª terá su ces sos po lí ti cos me re -
ci dos pelo seu pas sa do atu an te, fir me e dig no de Se -
na do ra que é Emí lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Se na dor Agri pi no Maia, re co lho com a ma i or aten -
ção e res pe i to as con si de ra ções de V. Exª. Acre di to
que essa de cla ra ção en ri que ce o nos so pro nun ci a -
men to e une os ex tre mos do nos so País, Rio Gran de
do Nor te e Rio Gran de do Sul, pre sen tes nes sa gran -
de luta que se faz em de fe sa do Bra sil, da nos sa gen -
te. So mos de par ti do res di fe ren tes, de po si ções mu i -
tas ve zes an ta gô ni cas, mas es ta mos uni dos numa só
for ma e von ta de de acer tar e de ser vir ao povo do
nos so País. Mu i to obri ga da.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, con ce de-me V. Exª um apar -
te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Edu ar do Su -
plicy, nos so gran de Lí der nes ta Casa.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª, Se na do ra Emi lia Fer nan des, pelo
seu ex tra or di ná rio de sem pe nho nes tes anos que con -
vi ve mos nes ta Casa. Agra de ço as ati tu des de V. Exª
quan do, por exem plo, na Co mis são de Assun tos So ci -
a is, exa mi nou um subs ti tu ti vo que eu ha via apre sen -
ta do ao pro je to re la ti vo à ren da mí ni ma nes te País,
aca tan do as pro po si ções que eu ha via for mu la do.
Agra de ço a ma ne i ra como V. Exª re sol veu es tu dar
esse as sun to, com pre en den do-o mu i to bem e sa ben -
do de fen der tão bem os pon tos de vis ta que aca ba -
ram sen do co muns a nós dois. Enal te ço o seu tra ba -
lho como re pre sen tan te do Rio Gran de do Sul, que,
ao lado das Se na do ras He lo í sa He le na e Ma ri na Sil -
va, fez com que a nos sa Ban ca da ti ves se uma re pre -
sen ta ção fe mi ni na de gran de va lor. Os oi tos Se na do -
res do PT, sen do três mu lhe res, fi ze mos com que o
PT pu des se con fe rir qua se que um equi lí brio à ques -
tão do gê ne ro, e a sen si bi li da de das três mu lhe res, in -
clu in do V. Exª, aca bou fa zen do com que o Se na do Fe -
de ral ti ves se um olhar de ma i or sen si bi li da de para as
nos sas ques tões. Le o nar do Boff, em seus li vros A
Águia e a Ga li nha e o O Des per tar da Águia, fala mu i -
to bem de como nós, ho mens, pre ci sa mos com pre en -
der de ter mi na dos as pec tos para que a so ci e da de ca -
mi nhe me lhor. Em to das as ins tân ci as or ga ni za ci o na -
is, in clu si ve nos Po de res Mu ni ci pa is, Esta du a is e no
pró prio Exe cu ti vo fe de ral, apren de mos, com as qua li -
da des ine ren tes à mu lher de in tu ir, na in te ra ção com
pes so as como V. Exª, a no tar ques tões que an tes
pas sa ri am des per ce bi das. Mas tam bém apren de mos
com sua com ba ti vi da de, com a ma ne i ra como tão
bem re pre sen tou o Rio Gran de do Sul, pela sua op -
ção cla ra de, em meio a um man da to, op tar pelo Par ti -
do dos Tra ba lha do res, V. Exª aju dou mu i to o fu tu ro
Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, a
ser ele i to pelo povo bra si le i ro e a se sa grar vi to ri o so,
no Rio Gran de do Sul. V. Exª teve uma vo ta ção mu i to
ex pres si va ao lado do Se na dor ele i to Pa u lo Paim. Ora
um, ora ou tro es ta va à fren te. Os dois me re ci am vir
para o Se na do Fe de ral. Mas te nho cer te za de que,
por sua qua li fi ca ção, seu mé ri to e a sua his tó ria, o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va ne ces si ta rá da
sua co la bo ra ção ao lado da Se na do ra Ma ri na Sil va,
de al gu ma ma ne i ra. Cla ro que esta será uma de ci são
do Pre si den te Lula, mas sei que V. Exª, qual quer que
seja a cir cuns tân cia e onde es te ja, irá co la bo rar com
o novo Pre si den te, para que Sua Exce lên cia pos sa
efe ti var os com pro mis sos as su mi dos pe ran te o povo
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bra si le i ro. Os meus cum pri men tos pelo seu ex tra or di -
ná rio tra ba lho.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Edu ar do Su plicy. V. Exª foi
um ver da de i ro mes tre na ca pa ci da de de de mons trar
sen si bi li da de e per se ve ran ça no que acre di ta e de fen -
de. V. Exª nos ins pi rou em mu i tas opor tu ni da des,
quan do da to ma da de de ci sões e de vo ta ções e, in -
clu si ve, de es tar mos jun tos hoje no Par ti do dos Tra ba -
lha do res. Mu i to obri ga da.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na do ra, V.
Exª me con ce de um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do um apar te ao ilus tre Se na dor Arlin do Por -
to, de Mi nas Ge ra is.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na do ra
Emi lia Fer nan des, no prin cí pio do nos so man da to
nes ta Casa, nos idos de 1995, fa zía mos par te da
mes ma Ban ca da, a do PTB. De ma ne i ra de ter mi na -
da, vin da da ter ra de Ge tú lio Var gas, nos so gran de
fun da dor e pa tro no, V. Exª sou be hon rar e dig ni fi car o
PTB. Como Vice-Lí der do nos so Par ti do, nes te mo -
men to, ex ter no os nos sos agra de ci men tos pela gran -
de con tri bu i ção de V. Exª ao car re gar essa ban de i ra,
de ma ne i ra al ta ne i ra, de ter mi na da, co ra jo sa, in de -
pen den te, co lo can do os in te res ses do Par ti do, ali a -
dos, na tu ral men te, aos in te res ses do Rio Gran de do
Sul, como pla ta for ma de de fe sa do nos so tra ba lho
nes ta Casa. Além dis so, cum pri men to V. Exª pelo seu
tra ba lho e de di ca ção. Con vi ve mos, um ao lado do ou -
tro – pois te mos ga bi ne tes mar ge an do um ao ou tro –,
e pude acom pa nhar de per to a de ter mi na ção, a dis -
po si ção e a von ta de de re a li zar de V. Exª. Tam bém
jun tos, es ti ve mos na Co mis são de Edu ca ção, onde
de ba te mos as sun tos de re le van te in te res se. Por tan to, 
re gis tro o tes te mu nho da de di ca ção ab so lu ta e, prin -
ci pal men te, do co nhe ci men to que V. Exª tem das ca -
rên ci as da edu ca ção e das ne ces si da des de trans for -
ma ção. Qu an tas trans for ma ções ocor re ram e, sem -
pre, to das re che a das do apo io, da con tri bu i ção e da
vi vên cia de V. Exª, sem pre bus can do com essa sim -
pa tia, lha ne za de tra to, mas de ma ne i ra mu i to fir me e
de ter mi na da, apre sen tan do prin cí pi os inar re dá ve is,
prin cí pi os que pu des sem nor te ar a ação de uma Par -
la men tar. O Rio Gran de do Sul, mais uma vez, deve
es tar or gu lho so de ter V. Exª como sua Se na do ra.
Esti ve vá ri as ve zes em seu Esta do, cum prin do a mi -
nha mis são de Mi nis tro da Agri cul tu ra, e, mes mo em
Par ti dos di fe ren tes, sem pre re ce bi de V. Exª o res pe i -
to, o apo io, a so li da ri e da de, a ami za de e a von ta de de
acer tar. Cum pri men to V. Exª pelo tra ba lho re a li za do e

de se jo que seu fu tu ro pos sa ser ain da mais pro mis -
sor. Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Se na dor Arlin do Por to, agra de ço e re ce bo o apar te
de V. Exª, re gis tran do que, mes mo na di ver gên cia,
sem pre ti ve mos um tra to cor di al, res pe i to so, in clu si ve
quan to as mi nhas po si ções ide o ló gi cas nes ta Casa.
Tam bém des ta co o apo io po si ti vo que sem pre re ce bi
de V. Exª, prin ci pal men te quan to às ques tões do se tor 
pri má rio. Mes mo ten do po si ções di ver gen tes, V. Exª,
quan do Mi nis tro da Agri cul tu ra, es ta va sem pre pron to 
a aten der aos ple i tos do Rio Gran de do Sul. Esta do de 
eco no mia ba si ca men te pri má ria, sem pre tí nha mos
re i vin di ca ções, e V. Exª sem pre res pe i tou nos sas po -
si ções e com cor di a li da de. Mu i to obri ga da pelo apar -
te.

O Sr. Luiz Pas to re (PMDB – ES) – V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do o apar te ao ilus tre co le ga Se na dor Luiz
Pas to re, do Espí ri to San to.

O Sr. Luiz Pas to re (PMDB – ES) – Ilus tre Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, mi nha pas sa gem pela Casa é 
cur ta, mas mi nha ad mi ra ção por V. Exª é enor me. Tive 
o pra zer, nos pou cos dias em que es ti ve no Se na do,
de co nhe cer o seu tra ba lho na Co mis são de Edu ca -
ção e na tri bu na, o que me or gu lha mu i to. Nós, do
Espí ri to San to, ain da não ti ve mos a sor te de ele ger
uma Se na do ra, mas se gu ra men te te re mos uma Se -
na do ra re pre sen tan do o nos so Esta do. Res sal to que
o povo do Espí ri to San to e to das as pes so as com que
con vi vo têm imen sa ad mi ra ção pelo seu tra ba lho e
por tudo que V. Exª re a li zou no Se na do. Meus pa ra -
béns! Cer ta men te, V. Exª con ti nu a rá fa zen do bem ao
Bra sil. Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Luiz Pas to re. Como dis se
V. Exª, a nos sa con vi vên cia é cur ta, ten do em vis ta a
sua che ga da há pou co tem po a esta Casa, mas, des -
de o pri me i ro mo men to, re co lhe mos por par te de V.
Exª e tam bém que re mos de i xar re gis tra do o nos so
res pe i to e o nos so ca ri nho por V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do um apar te ao ilus tre com pa nhe i ro de Ban -
ca da, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
No bre Se na do ra Emi lia Fer nan des, tam bém pa ra be -
ni zo V. Exª pelo ex ce len te tra ba lho re a li za do no Se na -
do du ran te es ses oito anos, re pre sen tan do tão bem o
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povo do Rio Gran de do Sul e o povo bra si le i ro. V. Exª
não se ele geu pelo PT, mas, des de o pri me i ro ano,
des de a pri me i ra vo ta ção, sem pre es ti ve mos na mes -
ma trin che i ra, do mes mo lado, de fen den do, de um
modo ge ral, as mes mas pro pos tas. V. Exª se des ta cou 
nes ta Casa, em di ver sos mo men tos, quan do da CPI
dos Pre ca tó ri os, como Pre si den te da Co mis são de
Infra-Estru tu ra. Esta co mis são, du ran te cer to tem po,
es te ve em se gun do pla no, no Se na do Fe de ral, mas
se trans for mou, ao lon go de sua Pre si dên cia, em um
am plo fó rum de de ba tes acer ca de te mas de gran de
im por tân cia para a Na ção bra si le i ra. Por isso, quan do
V. Exª se fi li ou ao PT, fiz ques tão de ir a Por to Ale gre
dar o meu de po i men to. V. Exª dis pu tou a ele i ção, sub -
me teu seu nome, no va men te, à de ci são do povo ga ú -
cho, e, in fe liz men te, não se re e le geu. Entre tan to, sa -
be mos que a de mo cra cia é fe i ta de dis pu tas, vi tó ri as e 
der ro tas. Mas te nho cer te za de que essa der ro ta em
nada re ti ra a im por tân cia do tra ba lho que V. Exª de -
sen vol veu. Como já foi dito pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy, nos so Par ti do ago ra é Go ver no, e te nho cer te za
de que V. Exª con ti nu a rá de sem pe nhan do seu tra ba -
lho, em pres tan do sua com pe tên cia na de fe sa das te -
ses, das ques tões que abor da mos como Opo si ção e
que, ago ra, te re mos opor tu ni da de de re a li zar. De i xo o 
meu abra ço fra ter no a V. Exª, uma Co le ga que sem -
pre es te ve ao nos so lado, de se jan do-lhe toda a sor te
do mun do. Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor José Edu ar do Du tra. V.
Exª, com sua com pe tên cia e de di ca da aten ção nes te
ple ná rio, sem pre nos ser viu de nor te e es tí mu lo em
mu i tos mo men tos, des de o pri me i ro ins tan te, quan do
de mi nha che ga da ao Par ti do dos Tra ba lha do res. Re -
pre sen tan do a nos sa Ban ca da no Se na do, V. Exª
com pa re ceu a Por to Ale gre por oca sião de mi nha fi li -
a ção. A par tir de en tão, ti ve mos sem pre um con ví vio
fra ter no, res pe i to so e, eu di ria, ins pi ra dor, pela com -
pe tên cia que V. Exª sem pre de mons trou. É ló gi co que
nos sos de sa fi os são os de todo tem po, de toda hora e
de todo lu gar. Sa í mos do ple ná rio do Se na do, mas
nos sa luta con ti nua. Onde hou ver um mo vi men to so -
ci al, um mo vi men to em de fe sa da edu ca ção, uma
ban de i ra bus can do a jus ti ça, a éti ca na for ma de fa zer 
po lí ti ca, te nho cer te za de que en con tra rei V. Exª e es -
ta re mos jun tos. 

Cum pri men tos a V. Exª. Mu i to obri ga da pela par -
ce ria ide o ló gi ca e po lí ti ca que es ta be le ce mos nes ta
Casa. 

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con cluo, pois, a ces são de apar tes, con ce den do a
pa la vra ao ilus tre Se na dor Na bor Jú ni or.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Ilus tre Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, que ro jun tar mi nha ma ni -
fes ta ção a to das as ex pres sas an te ri or men te pe los
co le gas no mo men to em que V. Exª ocu pa a tri bu na
do Se na do Fe de ral para apre sen tar sua des pe di da.
Qu e ro ma ni fes tar meu re co nhe ci men to por sua atu a -
ção bri lhan te não só no Se na do Fe de ral, mas tam -
bém no Con gres so Na ci o nal, hon ran do, as sim, a tra -
di ção ga ú cha de sem pre man dar gran des re pre sen -
tan tes para o nos so Se na do Fe de ral, como Alber to
Pas qua li ni, Pa u lo Bros sard, Pe dro Si mon, José Fo ga -
ça e tan tos ou tros que hon ra ram e hon ram aqui o Rio
Gran de do Sul com suas atu a ções bri lhan tes e de vo -
ta das à ca u sa pú bli ca. V. Exª não des me re ceu a tra di -
ção do povo ga ú cho. Por essa ra zão, que ro cum pri -
men tá-la, nes te mo men to, em nome do meu Esta do
do Acre e em meu nome.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Na bor Jú ni or, pelo seu
apar te. V. Exª, na sua tra je tó ria de ho mem pú bli co,
tem tam bém uma bela pá gi na es cri ta na his tó ria do
Acre e do Bra sil. Sem dú vi da, a lem bran ça de V. Exª
em re la ção a per so na li da des ilus tres, a po lí ti cos do
Esta do do Rio Gran de do Sul, nes te mo men to nos en -
che de or gu lho. Bus ca mos, sem dú vi da, hon rar as tra -
di ções, a his tó ria do povo ga ú cho, aguer ri do, onde
suas fa ça nhas são con ta das e can ta das na me di da
em que fa la mos do nos so Esta do por meio do hino
rio-gran den se; quan do pri ma mos sem pre pela éti ca,
pela se ri e da de, ins pi ra dos na que les que nos an te ce -
de ram e na que las bra vas e va lo ro sas mu lhe res, guer -
re i ras do Rio Gran de, que cons tru í ram a his tó ria e a
tra di ção do nos so povo. Mu i to obri ga da pelo seu de -
po i men to.

Sr. Pre si den te, mi nha ex pe riên cia no Se na do
Fe de ral me dá a cer te za de que ain da pre ci sa mos
avan çar, e mu i to, para a cons tru ção do Bra sil de nos -
sos so nhos. Sei que nós, mu lhe res, ain da te mos inú -
me ros de sa fi os a su pe rar. Te nho, con tu do, a cons -
ciên cia ple na de que fiz a mi nha par te com de ter mi na -
ção, co ra gem, li su ra e éti ca. 

A vo ta ção que re ce bi nas ele i ções des te ano, de 
2.018.322 vo tos, 800 mil vo tos a mais do que ob ti ve
em 1994, quan do me ele gi Se na do ra, é pro va de que
o povo bra si le i ro – es pe ci al men te o ga ú cho – acom -
pa nhou e acre di tou em meu tra ba lho. De i xo esta
Casa sem o sen ti men to da der ro ta.
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Vol to ao meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, com
a cons ciên cia tran qüi la de ter tra ba lha do com afin co,
de di ca do anos da mi nha vida e até par te de mi nha sa -
ú de ao povo da mi nha ter ra e do meu País.

Nes tas ele i ções, de di quei toda a mi nha ener gia, 
a mi nha es pe ran ça, a mi nha fé, todo o meu em pe nho
para al can çar mos a vi tó ria do Pro je to Po pu lar e De -
mo crá ti co re pre sen ta do pelo Par ti do dos Tra ba lha do -
res. A vi tó ria do nos so pro je to ma i or, com a ele i ção do
nos so Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, re pre sen -
ta a cha ma ace sa da es pe ran ça, do so nho que se tor -
na re a li da de, o exem plo con cre to de que a luta con ti -
nua.

A ele i ção do Pre si den te Lula nos en che de or gu -
lho, por ter mos a cer te za de que, a par tir de 1º de ja -
ne i ro de 2003, te re mos um Go ver no Fe de ral que tra -
ba lha rá, de fato, em be ne fí cio de to dos os bra si le i ros
e bra si le i ras, es pe ci al men te dos mais ex clu í dos so ci -
al e eco no mi ca men te.

Sr. Pre si den te, de i xo o Se na do da Re pú bli ca,
mas não aban do no mi nha mi li tân cia, mi nha de ter mi -
na ção de con tri bu ir, em to dos os cam pos, para pro -
mo ver o de sen vol vi men to sus ten tá vel in te gra do e so -
be ra no de nos sa Na ção. Con ti nu a rei aten ta e atu an te, 
ao lado do novo Go ver no do Bra sil, con tri bu in do para
que se fa çam as mu dan ças de que este País pre ci sa
e as qua is tan to al me ja.

Os de sa fi os a se rem en fren ta dos pelo nos so
Pre si den te Lula e pelo povo bra si le i ro são inú me ros.
Mas a von ta de de mu dan ça, a de ter mi na ção de cons -
tru ir um Bra sil novo, jus to e igua li tá rio é ta ma nha que
te nho a con vic ção de que to dos es ses de sa fi os se rão
su pe ra dos um a um.

Srªs e Srs. Se na do res, ao che gar ao fi nal des te
man da to par la men tar e re ver toda a mi nha tra je tó ria
no Se na do Fe de ral, res ta-me a con vic ção de que to -
das as lu tas aqui tra va das, as ba ta lhas ven ci das e até
mes mo aque las apa ren te men te per di das fi ze ram par -
te de um pre ci o so pro ces so de apren di za do e ama du -
re ci men to po lí ti co.

Le va rei sa u da des dos ilus tres co le gas Se na do -
res; das com pa nhe i ras Se na do ras Mar lu ce Pin to, Ma -
ria do Car mo Alves, He lo í sa He le na e Ma ri na Sil va, e
de tan tos ou tros e ou tras que aqui es ti ve ram; dos fun -
ci o ná ri os des ta Casa, da Mesa, das Co mis sões e em
es pe ci al do meu ga bi ne te, dos qua is tan to exi gi e re -
ce bi; dos de ba tes tra va dos no ca lor das vo ta ções; e
do con ví vio diá rio com pes so as tão di ver sas, mas
que, em sua ma i o ria, acre di tam nes te País e se em -
pe nham em aju dar a apri mo rá-lo para o bem-es tar de
todo o povo bra si le i ro.

Aos ilus tres par la men ta res, do Se na do e da Câ -
ma ra dos De pu ta dos; aos fun ci o ná ri os e fun ci o ná ri as, 
aos as ses so res e as ses so ras que me au xi li a ram na
ca mi nha da, a to dos os ami gos, ami gas e seus fa mi li a -
res, os meus agra de ci men tos mais sin ce ros pela
com pre en são, ami za de e apo io.

Faço uma re fe rên cia es pe ci al aos co le gas par -
la men ta res, aos com pa nhe i ros e com pa nhe i ras e à
mi li tân cia do Par ti do dos Tra ba lha do res, em es pe ci al
do Rio Gran de do Sul, que me re ce be ram de bra ços
aber tos, que de fen de ram meu nome aguer ri da men te
nas ur nas, pa lan ques e tri bu nas. Ao PT, meu em pe -
nho e com pro mis so. Esta si gla re pre sen ta o novo, o
avan ço, a cons tru ção de um país so be ra no, de mo crá -
ti co e ci da dão.

À Na ção bra si le i ra, ao povo do meu que ri do Rio
Gran de do Sul, da mi nha que ri da ci da de na tal, Dom
Pe dri to, da mi nha ci da de de ori gem, San ta na do Li -
vra men to, a mi nha gra ti dão. 

Às pes so as que acre di ta ram em meu man da to,
que con fi a ram nes ta Se na do ra como sua le gí ti ma re -
pre sen tan te, que in te ra gi ram co nos co, que me acom -
pa nha ram pelo rá dio e pela TV, o meu re co nhe ci men -
to pelo pa pel fun da men tal que exer ce ram no for ta le ci -
men to das mi nhas con vic ções, na con so li da ção da
de mo cra cia em nos so País.

De se jo ain da re gis trar que, ao pen sar nos mo -
men tos de con ví vio que o cum pri men to do de ver me
im pôs sub tra ir à mi nha fa mí lia, aos meus pais, ir mãos
e ir mãs, ao meu fi lho Car los e à mi nha fi lha La u ra, aos 
meus três ne tos, às mi nhas ami gas e aos meus co le -
gas, peço que me per do em e me com pre en dam. Ao
pen sar que não pude re a li zar tudo que pre ten dia,
con for ta-me tão-so men te a sen sa ção do de ver cum -
pri do, a sen sa ção de ha ver tra va do o bom com ba te:
em ne nhum mo men to des vi ei-me do com pro mis so
as su mi do com meu povo nem dos de ve res da na ci o -
na li da de, da éti ca e da mo ra li da de pú bli ca.

Por fim, so cor ro-me das pa la vras do po e ta: “Va -
leu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pe que -
na”. 

Sr. Pre si den te, pre za dos co le gas Se na do res e
Se na do ras, nes te fi nal de ano em que se es pe ra que
a hu ma ni da de re fli ta so bre a fra ter ni da de en tre as
pes so as e os po vos, co lho a opor tu ni da de para en vi ar 
a to dos e a to das meus mais sin ce ros vo tos de um Fe -
liz Na tal e um fi nal de ano com sa ú de, com paz e com
a ener gia ne ces sá ria para a cons tru ção de um Bra sil
me lhor a par tir de 2003.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Antes das mi nhas der ra de i ras pa la vras, é ló gi co que 
con ce do um apar te a esta guer re i ra e com ba ti va mu -
lher e co le ga, Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, te nho dito vá ri as ve zes aqui
na Casa, em vá ri as des pe di das de Se na do res, que
re al men te não gos to de fa zer apar tes, às ve zes até
em dis cur sos de Se na do res com quem não ne ces sa -
ri a men te te nho vin cu la ções ide o ló gi cas, iden ti da de
par ti dá ria. Mas, 4 anos de con vi vên cia no mes mo es -
pa ço fí si co, faz com que es ta be le ça mos la ços que a
nos sa ra zão, se pen sás se mos di re i to, até não ne ces -
sa ri a men te de ve ria vi a bi li zá-los. To da via, a sub je ti vi -
da de hu ma na é as sim: al gu mas ve zes nos re la ci o na -
mos e te mos ami za de com pes so as com quem nem
te mos vín cu los ide o ló gi cos. Para nós, é mais tris te
ain da, mas te nho cer te za de que a nos sa que ri da
guer re i ra, com pa nhe i ra Emi lia es ta rá nos es pa ços de
dis pu ta po lí ti ca, na ins tân cia da de ci são po lí ti ca des te 
País, dan do o má xi mo de sua con tri bu i ção de luta, da
sua pos si bi li da de de luta e de tra ba lho. Sen ti re mos
uma fal ta mu i to gran de por que, logo nes te mo men to,
di zia eu, em que se au men ta a ban ca da fe mi ni na, a
ma i or ar ti cu la do ra da ban ca da fe mi ni na do PT e dos
ou tros par ti dos tam bém a nos sa com pa nhe i ra Emi lia
não vai es tar aqui para nos au xi li ar. Então isso para
nós é uma ta re fa ma i or por que Ma ri na tem se de di ca -
do de for ma be lís si ma e bri lhan te à ques tão do meio
am bi en te; eu aca bo dis po ni bi li zan do mi nhas ati vi da -
des ou na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le ou na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. A gran de ar ti cu -
la do ra do mo vi men to de mu lhe res e que es ta va per -
ma nen te men te de di ca da a este tema, per ma nen te -
men te par ti ci pan do das dis cus sões jun to com as nos -
sas com pa nhe i ras De pu ta das era V. Exª. Então é uma 
fal ta mu i to gran de. Qu an do au men ta mos a ban ca da
de mu lhe res, ime di a ta men te pen sei a fal ta gi gan tes ca 
que V. Exª fará, por que é quem, nes se mo men to, deve 
es tar se sen tin do mais par te ain da des sa con quis ta
ma i or das mu lhe res. Te nho cer te za que a sua ca pa ci -
da de de luta e de tra ba lho não é vin cu la da a um es pa -
ço e a um man da to; te nho cer te za de que V. Exª vol ta
de cons ciên cia tran qüi la, por tudo que fez, pela de di -
ca ção a esta Casa e pelo es pí ri to de so li da ri e da de na
ban ca da. Enfim, tudo isso nos or gu lha mu i to, nos de i -
xa mu i to fe liz ter mos con vi vi do com V. Exª du ran te es -
ses 4 anos. Que Deus a aben çoe mu i to e que os an jos 
ilu mi nem V. Exª, e sua fa mí lia. E que V. Exª es te ja,
como a guer re i ra que é, em ou tro es pa ço de dis pu ta
po lí ti ca, quem sabe den tro do pró prio Go ver no Lula,
para que esse seu bri lho, a sua ca pa ci da de de tra ba -

lho pos sa con ti nu ar che gan do aos fi lhos da hu ma ni -
da de. Falo as sim, Se na do ra Emi lia, por que sei como
nós mu lhe res so mos: às ve zes, além de cu i dar dos
nos sos fi lhos, com o nos so co ra ção de mãe e de mu -
lher, nos pre o cu pa mos com os fi lhos da hu ma ni da de.
É por isso que so fre mos mu i to mais, fi ca mos mu i to
mais tris tes, mais di la ce ra das, fi cam ci ca tri zes na
nos sa alma. Mas, digo sem pre, só tem ci ca triz na
alma quem es te ve no cam po de ba ta lha. Então suas
ci ca tri zes na alma, V. Exª pode exi bi-las or gu lho sa -
men te por que é fru to de uma mu lher que mu i to ba ta -
lhou e que mu i to nos or gu lhou aqui nes ta Casa. Que
Deus a aben çoe.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na do ra He lo í sa He le na, sem pre
na sua bra vu ra, na sua for ma fir me de se co mu ni car,
de pro tes tar, de ma ni fes tar suas idéi as e seus pen sa -
men tos, sem pre trou xe à ban ca da fe mi ni na uma qua -
li da de de tra ba lho mu i to es pe ci al.

Saio, sem dú vi da, com o co ra ção aper ta do de
sa u da des mas sem ne nhum tipo de má goa; mu i to
pelo con trá rio, sin to-me re a li za da na nos sa luta pela
pre sen ça das mu lhe res. Hoje, so mos 5 mu lhe res nes -
ta Casa; no ano que vem, se rão 10 mu lhe res. Por tan -
to, a nos sa luta pela par ti ci pa ção da mu lher, pela im -
por tân cia da mu lher no po der não foi em vão, prin ci -
pal men te por que te re mos a ma i o ria da ban ca da fe mi -
ni na do nos so par ti do, o Par ti do dos Tra ba lha do res.
Agra de ço a V. Exª por esse com pa nhe i ris mo, com pe -
tên cia e de di ca ção, com as qua is apren di mu i to.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Se na do ra 
Emi lia Fer nan des, con ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Se na dor Car los Pa tro cí nio, den tro da pre mên cia do
tem po, con ce do com mu i ta ale gria um apar te a V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Se na do ra 
Emi lia Fer nan des, saí cor ren do do meu ga bi ne te por -
que não po de ria de i xar de apar te ar V. Exª. Qu e ro di -
zer que o Bra sil está de pa ra béns pela ban ca da fe mi -
ni na que tem nes te Se na do. Estão de pa ra béns, tam -
bém, o Rio Gran de do Sul e, so bre tu do, as mu lhe res
bra si le i ras. V. Exª foi um exem plo dig ni fi can te, uma in -
tran si gen te de fen so ra dos di re i tos da mu lher, da ca u -
sa da mu lher, em bo ra não te nha pa u ta do sua atu a ção 
só nes se sen ti do. Por tan to, o meu abra ço, o meu re -
co nhe ci men to, a mi nha sa tis fa ção e o meu or gu lho de 
ter sido, du ran te es ses 8 anos, um com pa nhe i ro de V.
Exª aqui no ple ná rio des ta Casa.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor Car los Pa tro cí nio. No
apar te que fiz a V. Exª já re gis trei o res pe i to e a ad mi -
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ra ção que nu tro por V. Exª, tão de di ca do, tão com pe -
ten te na área da sa ú de, do so ci al, na luta pe los ido -
sos, gran de par ce i ro na luta pe las ques tões de gê ne -
ro e na pre sen ça e ga ran tia de di re i tos às mu lhe res.
Levo de V. Exª tam bém uma res pe i to sa re cor da ção.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na do ra Emi lia
Fer nan des, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con clu in do os apar tes, con ce do a pa la vra ao ilus tre
Se na dor José Jor ge, com quem tive a gran de hon ra
de com par ti lhar mu i tos mo men tos im por tan tes na
Co mis são de Edu ca ção. 

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Não po de ria de i -
xar de dar meu tes te mu nho no mo men to em que V.
Exª se re ti ra des ta Casa para, cer ta men te, exer cer
ou tras mis sões em sua já tão rica vida pú bli ca. S. Exª
teve uma gran de atu a ção na Co mis são de Edu ca ção.
Como seu co le ga e como mem bro da Co mis são de
Edu ca ção pude tes te mu nhar o apre ço, a com pe tên -
cia e o co nhe ci men to com que V. Exª tra tou a edu ca -
ção. Jun tos pu de mos, mu i tas ve zes, dis cu tir mu i tos
te mas im por tan tes. Ape sar de já es tar mos bem avan -
ça dos no tem po, gos ta ria de re gis trar esse fato para
que seus ele i to res e ami gos, no Rio Gran de do Sul e
em todo o Bra sil, sa i bam des sa in for ma ção a par tir de 
um Se na dor que tam bém par ti ci pou da Co mis são de
Edu ca ção. Meus pa ra béns pela sua atu a ção du ran te
es ses 8 anos. Espe ro que V. Exª con ti nue sua atu a ção 
na vida pú bli ca. Mu i to obri ga do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Mu i to obri ga da, Se na dor José Jor ge.

V. Exª, com o co nhe ci men to e a ex pe riên cia de
ho mem pú bli co de di ca do à ca u sa da edu ca ção nes te
País, sem dú vi da, foi de gran de sig ni fi ca do nas dis -
cus sões, de ba tes e en ca mi nha men tos. Em de ter mi -
na dos mo men tos nos sas com po si ções fo ram di ver -
gen tes, mas V. Exª, sem pre ar gu men tou con tra ri a -
men te de for ma mu i to res pe i to sa. A edu ca ção des te
País deve mu i to a V. Exª. Levo em mi nha ba ga gem de
pro fes so ra do Esta do do Rio Gran de do Sul con si de -
ra ções e de ba tes dos qua is V. Exª par ti ci pou.

Por der ra de i ro, Sr. Pre si den te, ao con clu ir, que -
ro que mi nhas pa la vras se jam di ri gi das a Deus, não
as úl ti mas mas as mais im por tan tes, pa la vras de
agra de ci men to pe las gra ças, pe las opor tu ni da des,
pe las vi tó ri as, pe los de sa fi os que Ele tem co lo ca do
em meu ca mi nho. Da men sa gem bí bli ca que me ins pi -
ra sem pre re co lho a for ça para con ti nu ar em fren te:
“Tudo pos so n’Aquele que me for ta le ce”.

Mu i to obri ga da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra 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, pedi
a pa la vra pela or dem para fa zer um ape lo a Mesa e a
V. Exª. Já são 17 ho ras e 17 mi nu tos, e não atin gi mos
quo rum para as vo ta ções, Como hoje é o úl ti mo dia
de vo ta ção da pa u ta nor mal do Se na do – ama nhã já
en tra re mos em pro ces so de au to con vo ca ção –, gos -
ta ria de ape lar à Mesa para que to dos os itens cons -
tan tes da Ordem do Dia de hoje, itens im por tan tes,
ma té ri as re le van tes para o País, se jam trans fe ri dos
au to ma ti ca men te para a con vo ca ção, exa ta men te
para que ama nhã pos sa mos se guir essa or dem e vo -
tar es sas ma té ria. Essa é a su ges tão que faço a V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
exa mi na rá com in te res se o que pro põe V. Exª na qua -
li da de de Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, por 20 mi nu -
tos, por per mu ta com o Se na dor Luiz Pas to re.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este meu pro nun -
ci a men to é um ba lan ço, que es pe ro equi li bra do en tre
a ra zão e a emo ção, en tre a fé e a es pe ran ça, en tre
dú vi das e cer te zas. Emo ci o na-me vol tar às mon ta -
nhas de Mi nas Ge ra is, com a cons ciên cia do de ver
cum pri do, com a tran qüi li da de que tudo fiz para exer -
cer a de le ga ção que os mi ne i ros me de ram, em 1994,
para aqui re pre sen tar nos so Esta do, Esta do tão che io 
de tra di ções, in clu si ve a tra di ção de ino var, de cri ar
no vos pa ra dig mas e, ao mes mo tem po, de con ser var
va lo res e prin cí pi os, mas sem pre aten to aos ven tos
do fu tu ro.

Mi nas, um Esta do mar ca do pelo an se io de li ber -
da de, com o inar re dá vel com pro mis so com a jus ti ça e
que deu a vida e o exem plo de mu i tos dos seus fi lhos
para se di men tar os ca mi nhos da nos sa in de pen dên -
cia, hoje tão ame a ça da. Vol to a Mi nas, o Esta do sín te -
se da cul tu ra na ci o nal, de onde bro ta ram Ti ra den tes e 
lu mi na res, que fre qüen ta ram esta Casa: Mil ton Cam -
pos, Gus ta vo Ca pa ne ma, Jus ce li no Ku bits chek, José
Ma ria de Alckmin e tan tos ou tros.

Vejo, nes te ple ná rio, Se na do ras e Se na do res
com os qua is con vi vi nos úl ti mos oito anos. Alguns
aqui per ma ne ce rão; ou tros to ma rão ou tros ru mos,
ou tros car gos e en car gos. Vol to a Mi nas, le van do o
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ca lor des se con ví vio, das ami za des aqui cri a das, do
res pe i to ad qui ri do pelo exem plo. Nes ta Casa, mu i to
apren di e aqui de i xo a le al da de para com os meus co -
le gas, que se es ten de além da dis tân cia e do tem po.
Foi um tem po de luta; foi um tem po fe liz; foi um tem po
de re a li za ções que não te ri am acon te ci do sem a ami -
za de e o com pa nhe i ris mo que as di ver gên ci as po lí ti -
cas não em ba ça ram, que o ca lor do de ba te não agas -
tou.

Foi um tem po de mu i to tra ba lho, em que ten ta -
mos me lho rar as con di ções para o cons tan te ca mi -
nhar do Bra sil e dos bra si le i ros rumo ao fu tu ro, em
que nos pre o cu pa mos em for ta le cer as ins ti tu i ções
para que a Na ção pos sa en fren tar o enor me de sa fio
de re sol ver nos so prin ci pal pro ble ma in ter no, que é a
de si gual da de. For ta le ci men to tam bém in dis pen sá vel
para que no front in ter na ci o nal não nos ve ja mos ex -
clu í dos, ví ti mas do acir ra men to da com pe ti ti vi da de
im pos ta pela glo ba li za ção.

A re ce i ta – cre io que con sen su al – para re sol ver
os de sa fi os in ter nos e ex ter nos é uma só: de sen vol vi -
men to. Para tan to, te mos que ter ins ti tu i ções po lí ti cas
só li das, uma de mo cra cia re pre sen ta ti va di nâ mi ca,
um Esta do ágil, em pre sas for tes e ou sa das, mas, aci -
ma de tudo, ca pi tal hu ma no, que só a edu ca ção de
qua li da de e a per ma nen te ca pa ci ta ção po dem cri ar, o 
de sen vol vi men to cen tra do no ser hu ma no e para o
ser hu ma no. Essa é a con clu são ób via di an te da
cons ta ta ção de que o co nhe ci men to é o mais va li o so
dos fa to res de pro du ção. Infor ma ção, ciên cia e tec no -
lo gia já res pon dem por mais da me ta de do PIB das
eco no mi as mais avan ça das. Su pe ram, em mu i to, os
fa to res tra di ci o na is em van ta gens com pa ra ti vas, tais
como os re cur sos na tu ra is e o ca pi tal fí si co.

Gra ças ao co nhe ci men to, cri am-se no vas van ta -
gens com pa ra ti vas em in te ra ção com as dis po ní ve is.
No en tan to, em to dos os as pec tos con di ci o nan tes do
de sen vol vi men to, en fren ta mos sé ri as di fi cul da des.
Nun ca como hoje, por exem plo, o ide al de mo crá ti co
foi tão ace i to e tão va lo ri za do pe las so ci e da des. Pa ra -
do xal men te, nun ca como hoje, o exer cí cio da po lí ti ca
é vis to com tan ta des con fi an ça e tan to des cré di to pe -
los ci da dãos, fru to de nos so tem po, da frag men ta ção
da so ci e da de, do iso la men to do ci da dão, da vi o lên cia
e da in se gu ran ça de que é ví ti ma. Con se qüên cia tam -
bém da des cren ça de mu i tos e prin ci pal men te dos jo -
vens em um fu tu ro me lhor. Um tem po de de ses pe ran -
ça para tan tos que, já ex clu í dos dos be ne fí ci os da so -
ci e da de de con su mo, vêem-se cada vez mais em pur -
ra dos para a pe ri fe ria das ci da des e da pos si bi li da de
da par ti ci pa ção nos des ti nos de sua so ci e da de e na
de ter mi na ção do seu pró prio fu tu ro.

Di an te da im po tên cia fren te à re a li da de, di an te
dos exem plos que de ni grem a ati vi da de po lí ti ca, res ta 
a auto-ex clu são de tan tos ci da dãos cuja par ti ci pa ção
de mo crá ti ca se res trin ge à obri ga to ri e da de do voto e,
por vez ou ou tra, a in ju ri ar os po lí ti cos.

Srªs e Srs. Se na do res, mes mo op tan do por não
dis pu tar um man da to, con ti nuo po lí ti co e a me pre o -
cu par com essa re a li da de. Va mos con ti nu ar a lu tar e a 
tra ba lhar para es tru tu rar par ti dos po lí ti cos, a fim de
que cum pram suas fun ções clás si cas de for jar uma
mas sa crí ti ca de opi nião e vo tos em tor no de ob je ti vos 
co muns em be ne fí cio da so ci e da de. E ain da, para
cons tru ir es tru tu ras re pre sen ta ti vas in ter me diá ri as,
efi ci en tes e le gí ti mas.

A dig ni da de e o va lor do exer cí cio da po lí ti ca
pre ci sam ser res ga ta dos. É por de ma is co nhe ci do o
mag ní fi co tre cho do tex to “O Idi o ta Po lí ti co”, de Ber tolt 
Brecht, e sua for ça em con de nar aque les que se sub -
me tem à ti ra nia alhe ia; em aler tar aque les que de mi -
tem, pri me i ro, que lhes ti rem uma flor do jar dim, de po -
is, que pi sem em seu jar dim, in va dam a sua casa e
lhes to mem a li ber da de. Mas vou bus car em ou tra ci -
ta ção de Brecht uma ne ces sá ria li ção so bre po lí ti ca
des te gran de es cri tor e te a tró lo go do sé cu lo pas sa do:

A vi tó ria da ra zão pode ser a vi tó ria
das pes so as ra zoá ve is, a ra zão não exis te
para si mes ma, ela exis te na con du ta e na
ação das pes so as. Então, se as pes so as ra -
zoá ve is não ven cem, a ra zão não pre va le ce. 
A vi tó ria das idéi as é a vi tó ria dos por ta do -
res ma te ri a is das idéi as. Pes so as ra zoá ve is
têm de fa zer po lí ti ca para que a ra zão pre -
va le ça, por que não há ou tro meio de pre va -
le cer a não ser por meio da po lí ti ca fe i ta por
pes so as ra zoá ve is.

Vol to a Mi nas, vol to ao ber ço da mi nha for ma ção 
hu ma na e po lí ti ca. De i xo aos meus co le gas pre sen tes 
e aos fu tu ros Se na do res a pre o cu pa ção com o aper -
fe i ço a men to da re pre sen ta ção po lí ti ca na ci o nal. Sem
po der de mo bi li za ção, não vejo como a Na ção po de rá 
en fren tar os seus gran des de sa fi os, ven cer as de si -
gual da des e não se ver ex clu í da ou su bes ti ma da no
ta bu le i ro in ter na ci o nal. Se subs ti tu í dos os Par ti dos
por re pre sen ta ções de in te res ses es pe cí fi cos, de cor -
po ra ções e lob bi es dis tin tos, dis tor ci da es ta rá nos sa
de mo cra cia. Enfra que ci da, a re pre sen ta ção po lí ti ca
mina a ca pa ci da de do Esta do, com pro me te a for ça da 
Na ção.

Con cla mo to dos meus co le gas, Se na do res e
Se na do ras, ci da dãos, po lí ti cos mi li tan tes ou não,
para par ti ci pa rem da cons tru ção de um Esta do mo -
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der no e jus to, efi ci en te e efi caz, que con si ga cri ar um
am bi en te em que a to dos se jam ofe re ci das as opor tu -
ni da des ne ces sá ri as para o au to de sen vol vi men to. E
isso não ocor re rá sem a de mo cra cia e suas ins ti tu i -
ções for tes. Os úni cos ins tru men tos para essa cons -
tru ção são par ti dos po lí ti cos for tes, co e ren tes, com -
pro me ti dos com a so ci e da de, com fi de li da de a prin cí -
pi os e em que im pe re a le al da de en tre seus mem -
bros.

Ou tra re for ma que nos de sa fia, Srªs e Srs. Se -
na do res, é a cons tru ção do Fe de ra lis mo no Bra sil. O
País não é um todo in di vi sí vel; é o re sul ta do de suas
par tes. Um elo fra co que bra a cor ren te. Enquan to
hou ver Mu ni cí pi os fra cos, não ha ve rá Esta do for te.
Enquan to hou ver Esta dos de pen den tes do Po der
Cen tral, sub ju ga dos às de ter mi na ções do Po der Cen -
tral, não há como ter mos um Bra sil for te e co e so para
en fren tar o gran de de sa fio da glo ba li za ção.

Pre ci sa mos cons tru ir um fe de ra lis mo cor po ra ti -
vo, co o pe ra ti vo, e de mons trar o fe de ra lis mo com pe ti -
ti vo em que vi ve mos, cri a do pela re for ma tri bu tá ria de
1996, agra va do pela Cons ti tu i ção de 1988, dis tor ci do
pela des pro por ci o na li da de na re pre sen ta ção po lí ti ca
no Con gres so Na ci o nal. É pre ci so de fi ni ti va men te re -
dis tri bu ir en car gos e ta re fas para Esta dos e Mu ni cí pi -
os, mas que a União tam bém trans fi ra os re cur sos
con di zen tes com a ca rên cia e a ne ces si da de de cada
Esta do. O Orça men to Ge ral da União que es ta mos
apro van do para 2003, as sim como os que apro va mos 
nos úl ti mos anos, é mais um exem plo da fra gi li da de
da nos sa Fe de ra ção. São re cur sos di vi di dos des pro -
por ci o nal men te às ne ces si da des, sub ou so bre di -
men ci o na dos, é a União in ter fe rin do, via or ça men to,
na edu ca ção e na sa ú de, que de ve ri am ser ge ri das e
ori en ta das pe los pró pri os Esta dos e Mu ni cí pi os. 

Não se fará esta nova Fe de ra ção sem a re for ma
tri bu tá ria. E esta não se re a li za jus ta men te por que
não te mos uma cor re ta de fi ni ção de fun ções e atri bu i -
ções en tre os com po nen tes da Fe de ra ção. Nin guém
quer per der e não se bus cam fór mu las cri a ti vas para
que se ini cie a re for ma, mes mo a par tir da ace i ta ção
de que esta não se dará de uma só vez, mas será
cons tru í da como um pro ces so para o qual te mos que
en con trar o rumo.

Esta re for ma tri bu tá ria – en tre as de ma is que se
fa zem ne ces sá ri as – é tam bém in dis pen sá vel ao sur -
gi men to e ao cres ci men to de em pre sas só li das e for -
tes, ou sa das e ca pa zes de cum prir o im pe ra ti vo bra si -
le i ro de se vol tar às ex por ta ções. Sem au men tar as
nos sas ex por ta ções, não con se gui re mos su pe rar a
nos sa vul ne ra bi li da de ex ter na. Os obs tá cu los são
enor mes, a com pe ti ti vi da de cada vez ma i or. Ou bem

su pe ra mos esse de sa fio, ou nos sub me te re mos às
de ter mi na ções dos Esta dos cen tra is, em pre ju í zo ge -
ral dos bra si le i ros. Pre ci sa mos li ber tar nos sas em pre -
sas da car ga tri bu tá ria in sus ten tá vel, das amar ras da
bu ro cra cia, do cha ma do “cus to Bra sil”.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB  TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Arlin do
Por to?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB  MG) – Com mu -
i to or gu lho, aco lho o apar te do no bre Se na dor e meu
Lí der Car los Pa tro cí nio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB  TO) – Emi nen te
Se na dor Arlin do Por to, V. Exª se des pe de a seu es ti lo, 
de fen den do os pon tos pro gra má ti cos que sem pre de -
fen deu nes ta Casa. Por tan to, o que pa u ta seu pro nun -
ci a men to é a co e rên cia como Se na dor, ex-Mi nis tro da 
Agri cul tu ra, Pre fe i to da nos sa que ri da Pa tos de Mi nas 
e Vice-Go ver na dor do Esta do, sem pre de fen den do
pon tos ba si la res da de mo cra cia. Cha mo a aten ção
para as de man das da de mo cra cia, cada vez mais vi -
sí ve is no seio da po pu la ção bra si le i ra, no sen ti do de
que a de mo cra cia fa vo re ça a to das as ca ma das so ci -
a is. Des ta co a fra gi li za ção das ins ti tu i ções par ti dá ri as
e con cor do ple na e per fe i ta men te com V. Exª: te mos
que mu dar o es ta do de co i sas no que diz res pe i to aos
par ti dos. V. Exª con cla ma aque les que per ma ne ce rão
aqui para tra ba lhar para do tar a Na ção das re for mas
tão ne ces sá ri as, al gu mas das qua is já de ve ría mos ter 
fe i to, como a da Pre vi dên cia So ci al e a Po lí ti ca, e ana -
li sar a ques tão da ex por ta ção, que é de ex tre ma im -
por tân cia. Por tan to, ilus tre Se na dor Arlin do Por to, eu,
que pri vo da ami za de de V. Exª, que o ad mi ro como
ho mem pú bli co dos mais im por tan tes que esta Casa
e o País já ti ve ram, que ro cum pri men tá-lo e di zer que
a Na ção per de rá, tal vez nes ses pró xi mos três anos
em que V. Exª es ta rá afas ta do da po lí ti ca. Eu não sei
se V. Exª de ve rá, po de rá ou se será apro ve i ta do em
al gum ór gão da ad mi nis tra ção fu tu ra. De qual quer
ma ne i ra, es tou con ven ci do de que qual quer fun ção
que ve nha lhe ca ber, V. Exª sa be rá se de sin cum bir
dela com a le al da de que sem pre o ca rac te ri zou e, so -
bre tu do, com a efi ciên cia. Por tan to, o meu abra ço e o
re co nhe ci men to des te mo des to ami go seu a um dos
ma i o res Se na do res que esta Re pú bli ca já teve.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Car los Pa tro cí nio. Agra de ço a ma -
ni fes ta ção de V. Exª, que, sem dú vi da, está re ves ti da
de um pro ces so emo ci o nal, pela nos sa ami za de e
pelo nos so re la ci o na men to, e, tam bém, na con di ção
de meu Lí der, o Lí der do nos so PTB. Mu i to obri ga do.

26166 Ter ça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002108    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Arlin -
do Por to, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Con ce -
do o apar te ao no bre Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Arlin -
do Por to, eu já tive a opor tu ni da de de sa u dar V. Exª
quan do vol tou do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, de po is de
ha ver cum pri do uma mis são mu i to im por tan te. É mu i -
to di fí cil lem brar-se das ati tu des e dos fe i tos de al -
guém que, por mais de um ano, ocu pou re le van te car -
go como Mi nis tro da Agri cul tu ra. Mas eu, por acom pa -
nhar de per to o tra ba lho de V. Exª, lem bro-me de uma
das mais im por tan tes ini ci a ti vas que o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra já to mou, que foi o Pro gra ma de Sa ni da de
Ani mal. Se o Bra sil abriu as fron te i ras do mer ca do in -
ter na ci o nal para a ex por ta ção de car ne, se po de mos
co me mo rar o au men to das ex por ta ções de car ne
nes se pe río do, prin ci pal men te nes te úl ti mo ano, é
por que V. Exª teve o des cor ti no de im plan tar um pro -
gra ma mo de lo de sa ni da de ani mal, a que deu se -
qüên cia o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es. Lem bro a ini ci a -
ti va de V. Exª. Esti ve mos jun tos em Pa ris, quan do o
Insti tu to Inter na ci o nal de Epi zo o ti as as si nou a li be ra -
ção dos Esta dos do Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Rio
Gran de do Sul, no man da to de V. Exª como Mi nis tro
de Agri cul tu ra. Por tan to, quan do de i xou o Se na do e
foi para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, V. Exª fez um tra -
ba lho fun da men tal para o fu tu ro da pe cuá ria bra si le i -
ra. Como Se na dor, te nho de re gis trar que V. Exª foi
sem pre mu i to de cen te, mu i to sé rio e, com mu i ta dig ni -
da de, exer ceu o man da to. Por isso, Mi nas Ge ra is
pode, nes te mo men to, or gu lhar-se pelo fato de, na
sua des pe di da, o Se na dor Arlin do Por to po der fa lar e
re ce ber não um elo gio - por que não sou afe i to a fa zer
elo gi os - mas o re co nhe ci men to de que V. Exª se com -
por tou com ab so lu ta de cên cia, hon ran do os ele i to res
mi ne i ros, com toda cer te za. Pa ra béns pelo man da to
sé rio e dig no que exer ceu nes ta Casa. Pa ra béns pe -
las re a li za ções no Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Obri ga -
do, Se na dor Osmar Dias. Re gis tro, nes se agra de ci -
men to, o re co nhe ci men to pela con tri bu i ção que V.
Exª, como en ge nhe i ro agrô no mo, deu àque le pe río do 
em que es ti ve no Mi nis té rio. Se algo re a li za mos foi
gra ças ao apo io das Li de ran ças, dos Par la men ta res,
do pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que e da po pu -
la ção bra si le i ra, dos pro du to res ru ra is, que jun tos
bus ca mos apre sen tar algo que pu des se ser novo,
mo der no, de fi ni ti vo. A sua con tri bu i ção foi im por tan te,
mas agra de ço prin ci pal men te o apo io que V. Exª nos
deu en quan to jun tos ca mi nha mos, du ran te es ses oito
anos, nes ta Casa.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Con ce -
do um apar te a V. Exª.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Arlin do Por to, vim cor ren do do meu Ga bi ne -
te, quan do V. Exª co me ça va o seu dis cur so, para di zer 
da mi nha sim pa tia e do meu pra zer de ser tam bém
seu vi zi nho, jun to com o Se na dor José Alen car. Para
mim, isso é um pri vi lé gio, como se pri vi lé gio já não
fos se a mi nha ci da de, Cam po Gran de, em Mato Gros -
so do Sul, ter sido fun da da por mi ne i ros. Pos so dar
um tes te mu nho a V. Exª e ao Bra sil. O meu Esta do é
es sen ci al men te agrí co la e pe cuá rio. Lem bro-me de
quan do V. Exª era Mi nis tro da Agri cul tu ra e, ao vi si tar
a mi nha ci da de, na ex po si ção agro pe cuá ria, ha via
uma ver da de i ra fes ta para re ce bê-lo. As pa la vras de
sim pa tia e re co nhe ci men to pelo seu tra ba lho eram
gran di o sas. Ali co nhe ci V. Exª. Pela pri me i ra vez,
aper tei sua mão. Eu era Pre fe i to de Cam po Gran de e
sen ti que, na que las ma ni fes ta ções, es ta va di an te de
um gran de ho mem, de um gran de Mi nis tro, de um
gran de bra si le i ro. Aqui, de po is que to mei pos se no
Se na do Fe de ral, per ce bi e sen ti, na con vi vên cia diá -
ria, que não só Cam po Gran de, mas todo o Esta do do
Mato Gros so do Sul es ta vam cer tos: V. Exª é, re al -
men te, um gran de Lí der, um ho mem ex cep ci o nal e
um ilus tre Se na dor. Mi nas Ge ra is, en fim o Bra sil todo
tem um enor me res pe i to por V. Exª, um no tá vel bra si -
le i ro que tra ba lha para o País. Pa ra béns pelo seu tra -
ba lho!

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Obri ga -
do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca. Re tri buo os agra -
de ci men tos, es pe ci al men te pela nos sa con vi vên cia.

Cam po Gran de é uma ci da de im por tan te de
Mato Gros so do Sul, Esta do fun da men tal para a pe -
cuá ria bra si le i ra, com o ma i or re ba nho do País, que
tem con tri bu í do mu i to para a ri que za do Bra sil, para o
cres ci men to da nos sa eco no mia e para a ge ra ção de
em pre go e ren da.

Bus can do ins pi ra ção para de sem pe nhar o tra -
ba lho com as Li de ran ças, es ti ve, vá ri as ve zes, no
Mato Gros so do Sul, ter ra do Pre si den te des ta Casa,
Se na dor Ra mez Te bet, com quem con vi vi de ma ne i ra
mu i to fra ter na, e do Se na dor Lú dio Co e lho. Em di ver -
sas opor tu ni da des, pro cu ra mos, em con jun to, re tri bu -
ir ao povo sul-mato-gros sen se aqui lo que de ve ría mos 
fa zer como re pre sen tan te do Go ver no bra si le i ro.

Agra de ço as pa la vras, a ma ni fes ta ção e a ale -
gria da con vi vên cia ao lon go des ses úl ti mos anos.
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A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Ouço V.
Exª com pra zer.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PT – RS) – Se -
na dor Arlin do Por to, du ran te o meu pro nun ci a men to,
após o apar te so li ci ta do por V. Exª, tive a opor tu ni da -
de de di zer um pou co do tan to que o ad mi ro. Nes te
mo men to em que faz o seu pro nun ci a men to de des -
pe di da des ta Casa, tam bém não po de ria de i xar de
pe dir um apar te para re gis trar o res pe i to, o ca ri nho e a 
ami za de que te nho por V. Exª. Re co nhe ço em V. Exª a
qua li da de e a ex pe riên cia de um ho mem pú bli co que
pas sou por di ver sos car gos em sua ci da de e até no
mais alto es ca lão do Po der Le gis la ti vo, esta Casa, e
do Po der Exe cu ti vo, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Mes -
mo na di ver gên cia, sem pre pri ma mos pelo res pe i to e
pela boa con vi vên cia, o que pos si bi li tou, an tes de
tudo, que eu co nhe ces se um pou co mais do povo de
Mi nas Ge ra is. A pri me i ra pes soa com quem con vi vi
mais de per to nes ta Casa re pre sen tan do aque le
Esta do foi V. Exª. A par tir de en tão, pude me lhor per -
ce ber que o povo de Mi nas Ge ra is é hos pi ta le i ro e
ale gre. Ele nem sem pre diz tudo o que pen sa, mas
tem, na sua ca pa ci da de e nas suas for mas de ex pres -
são, a tra du ção de mu i to sen ti men to e va lor na qui lo
que faz. Tive a opor tu ni da de de co nhe cer ou tros Par -
la men ta res, ho mens e mu lhe res, que for ta le ce ram
essa idéia. Nos úl ti mos tem pos, lo gi ca men te, tam -
bém, a con vi vên cia com o ilus tre e hoje Vice-Pre si -
den te ele i to des te País, Sr. José Alen car, com pro vou
aqui lo que apren di a par tir de quan do co nhe ci V. Exª
nes ta Casa. V. Exª já pres tou um gran de ser vi ço ao
Bra sil e, cer ta men te, con ti nu a rá a fazê-lo pela sua for -
ma de tra ba lho, pela sua de di ca ção e pela se ri e da de
que de di ca às ati vi da des que exer ce. Par ti cu lar men -
te, res sal to, ain da, que a con tri bu i ção que V. Exª pres -
tou, como Mi nis tro da Agri cul tu ra, fez um gran de bem
ao Bra sil e ao Rio Gran de do Sul, que é um Esta do
que pre ci sa e de pen de de po lí ti cas, de ações, de dis -
cer ni men to e de com pro mis so nes se se tor pri má rio.
Então, nes te mo men to em que V. Exª faz seu pro nun -
ci a men to de des pe di da des te man da to, que ro re gis -
trar a mi nha ami za de e o meu re co nhe ci men to, com a
cer te za de que V. Exª ain da tem uma lon ga tra je tó ria
na vida pú bli ca nes te País, re pre sen tan do o Esta do
de Mi nas Ge ra is. Cum pri men tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de -
ço a V. Exª e que ro tam bém tes te mu nhar que a par tir,
se gu ra men te, des se nos so con ta to, nas vá ri as ve zes
em que V. Exª es te ve em Mi nas Ge ra is, sem pre de i -
xou uma ex ce len te ima gem, uma ex ce len te pre sen ça, 

um ex ce len te re la ci o na men to, e isso na tu ral men te é
fru to de sua per so na li da de e de ter mi na ção. Agra de ço 
mu i to seu apar te e afir mo que, se as sim o fiz, foi fru to
da re ci pro ci da de que re ce bi de V. Exª. Qu an do se diz
que o mi ne i ro às ve zes não diz tudo o que pen sa, en -
ten de mos que isso é ver da de, so bre tu do quan do se
tra ta de pes so as es pe ci a is, por que guar da mos sem -
pre algo para que pos sa mos, ao re en con trar, con ti nu -
ar o pro ces so de re la ci o na men to. Não di ze mos tudo o 
que pen sa mos para as pes so as que são ge ne ro sas,
cor di a is, sem pre es pe ran do a opor tu ni da de de um
novo en con tro. 

É o que de se jo que pos sa ocor rer en tre V. Exª e
mim.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – Com
pra zer, Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Arlin do Por to, fico mu i to sa tis fe i to de fa zer al gu mas
co lo ca ções pre li mi na res aqui. Tive o pra zer e a sa tis -
fa ção de ini ci al men te co nhe cê-lo como pre fe i to de
Pa tos de Mi nas pe los idos de 1986, 1987. Empre sá rio 
bem-su ce di do na que la ci da de, V. Exª foi di re ci o na do
para a pre fe i tu ra, e aí en tão nos co nhe ce mos. V. Exª
fez um tra ba lho bri lhan te ao trans for mar um pan ta nal
que por lá exis tia em uma la goa, hoje um pon to de
atra ção com ba res, di ver são e mu i tos jo vens; V. Exª
fez de um pon to ne ga ti vo um pon to es tra té gi co de la -
zer para toda a ci da de. Lem bro tam bém do tra ba lho
da sua se nho ra quan do jun ta va os jo vens na pro du -
ção de brin que dos que era co lo ca da no mer ca do. A
ci da de o ido la tra, tem uma re ve rên cia mu i to es pe ci al
pelo tra ba lho que ali re a li zou. Foi tão im por tan te a sua 
pre sen ça na pre fe i tu ra que, logo de ime di a to, foi con -
du zi do à vice-go ver na do ria do Esta do de Mi nas. Sa -
be mos que Mi nas Ge ra is é um Esta do que tem cen te -
nas de Mu ni cí pi os, não é fá cil se ele ger e gra da ti va -
men te V. Exª che gou a essa vice-go ver na do ria pe los
mé ri tos pes so a is. A par tir dali, ocu pou o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, pres tou ser vi ços im por tan tes, abriu o
mer ca do na ci o nal para a ex por ta ção, tra zen do dó la -
res para o País e no va men te por uma cir cuns tân cia
mu i to es pe ci al do des ti no nos en con tra mos nes te Se -
na do onde pude acom pa nhar de per to o seu tra ba lho, 
sem pre atu an te nas co mis sões e le van do idéi as pon -
de ra das, equi li bra das e dan do uma de mons tra ção de
sua vi vên cia den tro da po lí ti ca na ci o nal. Eu di ria que
os ex perts da po lí ti ca que são os mi ne i ros, são aqui
mu i to bem re pre sen ta dos pelo tra ba lho que V. Exª fez
nes ta Casa. Como com pa nhe i ros, pelo fato de es tar -
mos sem pre jun tos aqui, sem pre tro ca mos idéi as. Por
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di ver sas ve zes, tive a opor tu ni da de de co lher in for ma -
ções im por tan tes, vin das de V. Exª. Qu e ro di zer que
ain da está mu i to jo vem para nos sa po lí ti ca. Está no
mo men to ade qua do de, ao sair do Se na do, já pen sar
numa nova car re i ra po lí ti ca. Nes te ano, esta pró xi ma
eta pa pode ser de de di ca ção à fa mí lia e aos seus tra -
ba lhos, mas, opor tu na men te, es ta mos aguar dan do V. 
Exª, ou no Se na do ou quem sabe no Go ver no de Mi -
nas Ge ra is. Enfim, V. Exª tem um cur rí cu lo bri lhan te e,
a qual quer lu gar que for, será mu i to bem re ce bi do
pela sua ca pa ci da de e pelo pri vi lé gio da in te li gên cia
que Deus lhe deu. Meus cum pri men tos e que Deus
con ti nue aben ço an do sua jor na da bri lhan te.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Lind berg.

Con vi ve mos, como re tra ta do por V. Exª, por
mais de 15 anos. E, ao lon go des te tem po, o que pu -
de mos sem pre re gis trar é esta le al da de, esta pro xi mi -
da de e este res pe i to. V. Exª lem bra de mo men tos im -
por tan tes da mi nha vida pú bli ca, como por exem plo,
quan do da pri me i ra vez ele i to Pre fe i to da mi nha ci da -
de. Re ce bei sem pre um ca ri nho mu i to gran de do povo 
da mi nha ter ra, e aqui nes te pon to que ro pe dir per -
mis são para ma ni fes tar a cada con ter râ neo meu de lá 
ou que lá não es te ja mais, o apo io que re ce bi. 

E, quan do V. Exª as sim se ma ni fes ta é por que,
sem dú vi da, uma das ma i o res co lô ni as, aqui em Bra -
sí lia, é a co lô nia pa ten se. E de se jo, em nome de V.
Exª, ren der mi nhas ho me na gens e meu agra de ci -
men to a todo pa ten se que aqui re si de, que para cá
veio a fim de aju dar a cons tru ir a que era a “ca pi tal da
es pe ran ça”, hoje re a li da de e or gu lho de to dos nós.
Que V. Exª seja o por ta dor des te agra de ci men to a to -
dos os meus con ter râ ne os.

Sr. Pre si den te, pre ci sa mos cri ar os in cen ti vos fi -
nan ce i ros para que as em pre sas aqui ins ta la das pos -
sam se de sen vol ver, que pos sam in ves tir no seu pró -
prio ne gó cio e es ca par do ca pi tal alhe io a ju ros su i ci -
das; que pos sam in ves tir em pes qui sa e de sen vol vi -
men to, ge ran do co nhe ci men to, tec no lo gia e pro du tos.

No se tor do agro ne gó cio, vejo com oti mis mo a
es co lha do pro du tor ru ral, lí der se to ri al, eco no mis ta e
pro fes sor Ro ber to Ro dri gues para ocu par o Mi nis té rio 
da Agri cul tu ra, Pas ta que tive a hon ra de co man dar
por dois anos. Como to dos os bra si le i ros, de se jo su -
ces so ao Go ver no do Pre si den te ele i to Luiz Iná cio
Lula da Sil va, e de seu Vice, o mi ne i ro José Alen car
Go mes da Sil va, que as su mem o co man do do País
den tro de duas se ma nas. Esse su ces so está con di ci -
o na do ao su ces so do agro ne gó cio, a úni ca ân co ra
que, des de a im plan ta ção do Pla no Real e des de
sem pre, nun ca fal tou ao Bra sil.

Ao mes mo tem po tra di ci o nal e hoje um dos mais 
di nâ mi cos do País, dos que mais ra pi da men te têm
agre ga do tec no lo gia e co nhe ci men to, o agro ne gó cio
já tem um rumo e um mo de lo a ser se gui do. Digo isso
com co nhe ci men to de ca u sa. Tan to pela mi nha con di -
ção de pro du tor ru ral e ad mi nis tra dor, como pela ex -
pe riên cia acu mu la da em dois anos como Mi nis tro da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, car go com que me
hon rou o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Não po de ria de i xar de, nes te mo men to, tam bém
agra de cer ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca pela mis são que me ofe re ceu e, com ela, a
opor tu ni da de de me lhor ser vir ao meu País.

Foi nes te pos to de ob ser va ção pri vi le gi a do que
de ci di re u nir a for ça da agri cul tu ra, da pe cuá ria, da
agro in dús tria e de ma is seg men tos cor re la tos para
ela bo ra ção de um di ag nós ti co pro fun do do se tor e, a
par tir dele, uma pro pos ta du ra dou ra para o agro ne gó -
cio. Para co or de nar esse tra ba lho, o Fó rum Na ci o nal
da Agri cul tu ra, con vi dei Ro ber to Ro dri gues, por suas
cre den ci a is às qua is se agre gam, ain da, ter ocu pa do
a Pre si dên cia da Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra -
si le i ras e a Ali an ça Co o pe ra ti vis ta Inter na ci o nal.

Por tan to, em re la ção ao agro ne gó cio, não é pre -
ci so re in ven tar a roda. Bas ta se guir o que foi pro pos to
pelo Fó rum Na ci o nal da Agri cul tu ra. Ne nhum mo de lo
foi ela bo ra do de for ma tão abran gen te, re u nin do as
35 prin ci pa is ca de i as pro du ti vas do se tor, ex tre ma -
men te de mo crá ti co, dis cu ti do com pro fun di da de pe -
los ma i o res es pe ci a lis tas e os mais prá ti cos pro fis si o -
na is do agro ne gó cio.

Ro ber to Ro dri gues leva essa ex pe riên cia para o 
Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Ao de i xar a Pre si dên cia da
ABAG – Asso ci a ção Bra si le i ra de Agri bu si ness, essa
pas sa ago ra ao co man do do com pe ten te en ge nhe i ro
Cris ti a no Wal ter Si mon. São si na is que nos ali men -
tam a es pe ran ça de dias me lho res no se tor pro du ti vo
na ci o nal.

Vol to a Mi nas, co ra ção de fer ro do Bra sil, mas
nem por isso in sen sí vel. As li ções de Mi nas, onde se
cul ti vam a ami za de e a le al da de, tam bém me en si na -
ram o sen ti men to de gra ti dão. Por isso, nes ta con clu são, 
não pos so de i xar de re i te rar meu agra de ci men to a to -
dos os co le gas des te rico pe río do de mi nha vida po lí ti ca 
que ago ra pros se gui rá em ou tras trin che i ras, em ou tros
ho ri zon tes. Esta rei, mais do que nun ca, lu tan do jun to
aos mo vi men tos so ci a is e po lí ti cos, por tudo aqui lo que
acre di to, em be ne fí cio de Mi nas e do Bra sil.

Res sal to aqui tam bém o apo io que sem pre re ce bi
da Pre si dên cia des ta Casa e de i xo re gis tra da mi nha
gra ti dão ao Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, ao Di re tor-Ge ral
do Se na do e a to dos os fun ci o ná ri os dos vá ri os se to res, 

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26169

    111DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



qua li fi ca dos e pres ta ti vos. Agra de ço, de ma ne i ra mu i to
es pe ci al, a mi nha equi pe de tra ba lho, pela de di ca ção,
pela le al da de, pela ami za de e pela com pe tên cia com
que se por ta ram du ran te esse pe río do.

Agra de ço, ain da, a to dos os ami gos que con tri -
bu í ram para esta ca mi nha da. Aos ho mens pú bli cos
de Mi nas Ge ra is, aos Mem bros do Po der Le gis la ti vo e 
do Po der Ju di ciá rio, que pres ta ram o apo io in dis pen -
sá vel, o meu mu i to obri ga do a to dos na pes soa do
Go ver na dor Hé lio Gar cia, de quem tive a hon ra de ser 
Vice-Go ver na dor de meu Esta do e a sa tis fa ção de ser 
ami go.

Lem bro aque les que co mi go es ti ve ram nos pri -
me i ros pas sos na mi nha vida pú bli ca, na Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de Pa tos de Mi nas, nas re giões do Alto Pa -
ra na í ba, do Tri an gu lo e No ro es te Mi ne i ro. A to dos
agra de ço na fi gu ra do nos so gran de lí der re gi o nal,
Pe dro Pe re i ra dos San tos.

Vol to a agra de cer a con fi an ça do PFL, do PTB e
de to dos os Se na do res que, par ti dá ria ou iso la da -
men te, apo i a ram o lan ça men to de meu nome à Pre si -
dên cia des ta Casa, num epi só dio que mu i to me hon -
rou e que mar cou a his tó ria do Se na do Fe de ral, im -
pul si o nan do mu dan ças que aper fe i ço a ram e con ti nu -
am a in flu ir po si ti va men te no de sem pe nho da Câ ma ra 
Alta.

Vol to a Mi nas e ao con ví vio mais es tre i to com
mi nha fa mí lia que tam bém se sa cri fi cou para que eu
pu des se ocu par os car gos pú bli cos que o des ti no me
re ser vou e que só pude exer cer gra ças ao apo io de les 
e dos ami gos.

Mu i to obri ga do Ma ria Co e li, Luiz Fer nan do, Re -
gi na e Ro gé rio, obri ga do por tudo e ace i tem mi nhas
des cul pas se, tan tas ve zes, ab di quei da con vi vên cia
por cum prir o meu de ver.

Com pra zer, con ce do o apar te ao no bre Se na -
dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Meu pre za -
do Se na dor, cor ri para che gar a tem po e, gra ças a
Deus, che guei a tem po, para tra zer o meu abra ço mu -
i to fra ter no a V. Exª. V. Exª é uma fi gu ra mu i to es pe ci al, 
por que é um ho mem da ma i or dig ni da de e que exer -
ceu um pa pel mu i to im por tan te na po lí ti ca mi ne i ra. Na 
épo ca do Go ver no Ita mar Fran co, nós to dos apos tá -
va mos em V. Exª – Vice-Go ver na dor, à épo ca – por -
que ti nha to das as con di ções para so mar e para unir o 
povo mi ne i ro. Mais tar de, quan do es co lhi do, pelo atu -
al Go ver no, Mi nis tro da Agri cul tu ra, V. Exª teve um de -
sem pe nho do ma i or sig ni fi ca do. Pre o cu pou-se, ana li -
sou a si tu a ção e de ba teu, com hu mil da de, mas com
gran de za, os pro ble mas da agri cul tu ra. To dos sen ti -

mos o fato de que os ca mi nhos e tal vez os des ca mi -
nhos da po lí ti ca fa çam com que V. Exª hoje es te ja sa -
in do do Se na do. V. Exª ti nha a obri ga ção de se can di -
da tar no va men te, e Mi nas Ge ra is ti nha a obri ga ção
de re e le gê-lo. Esse era o ca mi nho na tu ral, o rumo que 
uma po lí ti ca nor mal de ve ria se guir. Mas to dos sa be -
mos que, em po lí ti ca, o ra ci o nal nem sem pre é o nor -
mal. Os ca mi nhos nos le vam, mu i tas ve zes, por onde
não ima gi na mos e a pra ti car de ter mi na ções como
essa de V. Exª, de não se can di da tar. Não te nho dú vi -
das de que di fi cil men te Mi nas Ge ra is terá um Se na -
dor aqui com a pre sen ça, com a pu re za, com a ca pa -
ci da de e com a dig ni da de de V. Exª. V. Exª é um ho -
mem que faz ami gos, que sabe agre gar, que sabe so -
mar; é um ho mem que, onde for co lo ca do ou onde
quer que es te ja, co lo ca rá o “sim” em pri me i ro lu gar, o
dar-se mãos em pri me i ro lu gar. Nun ca vi, por par te de 
V. Exª, uma pa la vra que não fos se de es tí mu lo, que
não fos se de com pre en são. Qu an do as co i sas ocor -
rem po si ti va men te, V. Exª vi bra, in de pen den te men te
de ser seu par ti dá rio ou não, de so mar a seu fa vor ou
não. Isso é raro em po lí ti ca. Em po lí ti ca, ge ral men te,
os ho mens, le va dos pe los ca mi nhos e por ques tões
pes so a is, são mu i to ori en ta dos para o se guin te ra ci o -
cí nio: “Bons são os que es tão co mi go; ru ins, os que
es tão do ou tro lado”, ou “Bom é quan do um fato que
ocor reu, de cer ta for ma, me atin ge po si ti va men te;
ruim é quan do me atin ge ne ga ti va men te ou não me
atin ge de for ma al gu ma”. Essa gran de za de olhar o
todo para en ten der que a bus ca do bem co mum é o
ob je ti vo do po lí ti co faz com que se V. Exª des ta que,
pois faz de tal ori en ta ção uma ro ti na. É de sua es sên -
cia, de sua per so na li da de, de sua ma ne i ra de ser,
bus car o bem, pra ti car o bem, agir a fa vor da soma, da 
bus ca do bem co mum. O Se na do per de mu i to com a
sa í da de V. Exª. Saem dois gran des Se na do res: V. Exª 
e o Se na dor José Alen car – para cum prir o de si de ra to 
que o povo de ter mi nou-lhe pela ele i ção. Te nho cer te -
za de que, in de pen den te men te do que pen sa, dos
pro pó si tos que te nha em sua vida po lí ti ca fu tu ra, os
ca mi nhos de Mi nas e do Bra sil, bem como seus des ti -
nos, cru za rão, mais de uma vez, os ca mi nhos de V.
Exª. Um ca ri nho so, fra ter no e ami go abra ço, meu pre -
za do Se na dor.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de -
ço sen si bi li za do, Se na dor Pe dro Si mon, a ma ni fes ta -
ção de V. Exª. Quem o co nhe ce de per to sabe que
suas pa la vras são sin ce ras, pois ob ser va a for ma
como sem pre se ma ni fes ta e con duz sua vida e ati vi -
da de. 

Se con tri buí com o meu País, se con tri buí com o
meu Esta do, o fiz cum prin do o que de ter mi nou mi nha
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cons ciên cia. Assim o fiz por que re ce bi o apo io de mu i -
tos. V. Exª foi im por tan te quer nes ta Casa, quer no Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra. A V. Exª, meu pre za do ami go,
como ex-Mi nis tro, pude re cor rer inú me ras ve zes para
bus car opi nião, bus car su ges tão, re ce ber en si na men -
to. Se fiz algo te nho que, nes te mo men to, di vi dir com
V. Exª e com nos sos co le gas des ta Casa.

Sr. Pre si den te, pe din do des cul pa por ter ex tra -
po la do o meu tem po, ten ta rei ser sin té ti co nes se en -
cer ra men to. 

Qu e ro ma ni fes tar, com a ex pres são de res pe i to
e gra ti dão a Mi nas Ge ra is, o meu Esta do, vo tos de su -
ces so ao jo vem Go ver na dor ele i to, De pu ta do Aé cio
Ne ves, que toma pos se no pró xi mo dia 1º de ja ne i ro,
sob a mar ca da es pe ran ça e de no vos e me lho res mo -
men tos para Mi nas. E se exis tem no vos e me lho res
mo men tos para Mi nas, es ses no vos e me lho res mo -
men tos, se gu ra men te, se es ten de rão ao País.

Con cluo agra de cen do ao mo ti vo, à ra zão úl ti ma
des sa lon ga jor na da que é o povo mi ne i ro, que me
dis tin guiu com sua con fi an ça e me hon rou com este e
ou tros man da tos con sa gra dos nas ur nas. Dos mi ne i -
ros sou e se rei eter na men te de ve dor pelo ca ri nho, so -
li da ri e da de e apo io que re ce bi.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, no oca so des ta Le gis la tu ra, des pe -
dem-se os Srs. Se na do res Car los Pa tro cí nio, Lú cio
Alcân ta ra, Emi lia Fer nan des e Arlin do Por to.

Car los Pa tro cí nio exer ceu aqui um fe cun do
man da to par la men tar, vol ta do sem pre para os me lho -
res e mais le gí ti mos in te res ses de seu Esta do, o To -
can tins, que S. Exª hon rou nes se mú nus po lí ti co da
mais alta re le vân cia para seu povo.

Lú cio Alcân ta ra, que tam bém já fora De pu ta do,
Pre fe i to e Go ver na dor de Esta do, vai go ver nar no va -
men te o Esta do do Ce a rá. No Se na do, S. Exª de i xou
uma lar ga es te i ra de re a li za ções. Con tri bu iu, sig ni fi -
ca ti va men te, para a re a li za ção da Bol sa-Edu ca ção,
do Fun do da Po bre za e do Con se lho Edi to ri al e pre si -
diu, e ain da pre si de, a Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos com a ma i or com pe tên cia e di li gên cia no tra to
das ques tões sob sua res pon sa bi li da de. Como Pre si -
den te do Con se lho Edi to ri al, S. Exª foi tam bém de alta 
pro du ti vi da de, pro du ti vi da de com qua li da de, no exer -
cí cio que lhe foi de fe ri do pela Mesa do Se na do Fe de -
ral, para que pro je tas se, a um só tem po, o nome do
Se na do e o seu pró prio.

Emi lia Fer nan des, pro fes so ra que nos veio do
Rio Gran de do Sul, como o Se na dor Pe dro Si mon,
aqui foi atu an te. De fen deu suas po si ções com ex tre -

ma co ra gem cí vi ca, foi pre sen te em to das as Co mis -
sões de que par ti ci pou, as sim como no ple ná rio. S.
Exª fez par te do gru po de mu lhe res que hon ra o exer -
cí cio da vida pú bli ca e que pon ti fi cou tam bém aqui no
Se na do da Re pú bli ca.

Arlin do Por to veio de Mi nas, onde se pra ti ca a
gran de po lí ti ca, não a po lí ti ca da per fí dia e nem a da
tra i ção, mas a po lí ti ca da cons tru ção, do sa ber, do en -
ca mi nha men to das ca u sas do povo. S. Exª mes mo
cita aqui Ti ra den tes, Mil ton Cam pos, Jus ce li no Ku -
bits chek, Pe dro Ale i xo como lu mi na res da vida pú bli -
ca bra si le i ra; no mes que trans cen de ram as fron te i ras
de Mi nas Ge ra is para al can çar to das as la ti tu des des -
te País tão imen so que é o Bra sil. Arlin do Por to exer -
ceu com com pe tên cia e dig ni da de to das as fun ções
que lhe fo ram de fe ri das, en tre as qua is a de Vice-Go -
ver na dor, a de Go ver na dor de Mi nas, a de Mi nis tro de
Esta do e a de Se na dor da Re pú bli ca, cujo man da to
tan to dig ni fi cou.

Srªs e Srs. Se na do res, es ses nos sos co le gas
nos de i xam, mas aqui fi cam os exem plos de suas
pas sa gens e de suas atu a ções como po lí ti cos e como 
par la men ta res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al 
des ta Casa as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri -
men to nº 686, de 2002, de au to ria do Se na dor Jef fer -
son Pe res.

É o se guin te o ex pe di en te re ce bi do:

Ref: Con tra to nº 51 de 2002, fir ma do com a FUBRA
– Fun da ção Uni ver si tá ria de Bra sí lia.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Con si de ran do que o Se na do Fe de ral ca rac te ri -

za-se por ser um dos Órgãos mais trans pa ren tes da
Re pú bli ca;

Con si de ran do que so mos de ten to res de uma
área de com pras e con tra ta ções que goza de res pe i to 
da co mu ni da de pela lim pi dez de suas ações;

Con si de ran do que os pro ce di men tos li ci ta tó ri os
re a li za dos no âm bi to des ta Casa Le gis la ti va pos su em 
am pla di vul ga ção, além das exi gên ci as le ga is, vis to
se rem pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al e em jor na is de
am pla cir cu la ção Na ci o nal e no Dis tri to Fe de ral;

Con si de ran do que, quan to aos pre ços pra ti ca -
dos, o pa râ me tro má xi mo para as con tra ta ções ou
aqui si ções é o pre ço mé dio de mer ca do ob ti do como
re sul ta do de pes qui sa re a li za da pela Fun da ção Ge tú -
lio Var gas – FGV, por for ça de con tra to fir ma do com o
Se na do Fe de ral; e
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Con si de ran do, a des pe i to dis so, os ques ti o na -
men tos apre sen ta dos por meio do Re que ri men to nº
686 de 2002, da la vra de Vos sa Exce lên cia,

ve nho por meio des te pres tar-lhe os se guin tes
es cla re ci men tos:

1) A es co lha da Fu bra deu-se em ra zão da in -
ques ti o ná vel re pu ta ção éti co-pro fis si o nal da Fun da -
ção, a qual, para a exe cu ção de seus tra ba lhos, está
am pa ra da na es tru tu ra da Uni ver si da de de Bra sí lia -
UNB, que man tém gru pos de pes qui sa clas si fi ca dos
en tre os me lho res do País, dis põe de pro fes so res que 
de sen vol vem pes qui sa de pon ta em áre as es tra té gi -
cas em âm bi tos na ci o nal e in ter na ci o nal.

Ade ma is, im por ta des ta car que, no to can te à
opor tu ni da de, a con tra ta ção da Fu bra nada mais é do
que a for ma li za ção de von ta des cons tan tes do Pro to -
co lo de Inten ções nº 1/99, fir ma do en tre Se na do Fe -
de ral e da Fun da ção Uni ver si da de de Bra sí lia, ob je ti -
van do, den tre ou tras, a co o pe ra ção téc ni ca e o in ter -
câm bio de ex pe riên ci as de con sul to ria téc ni co-ci en tí -
fi ca.

O Con tra to nº 51/2002 in ten ci o na o de sen vol vi -
men to de con sul to ria es pe ci a li za da em mar ke ting,
em cam pa nhas ins ti tu ci o na is, cam pa nhas pro mo ci o -
na is, pu bli ci da de e mar ke ting.

Vê-se que a con tra ta ção com ple men ta as ati vi -
da des da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al, ca ren te
de es tru tu ra cri a ti va e ope ra ci o nal em ní vel pu bli ci tá -
rio e de mar ke ting, per mi tin do, por fim, o de sen vol vi -
men to de cam pa nhas pro mo ci o na is para os pro du tos
pro du zi dos pela SECS, me di an te suas Sub se cre ta ri -
as, res sal tan do a ima gem e a pe ne tra ção das ati vi da -
des par la men ta res jun to ao pú bli co.

A res pe i to da ju ri di ci da de, ve ri fi ca-se da le i tu ra
de seu Esta tu to que a Fu bra se cons ti tui em en ti da de
ci vil, com per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do,
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia ad mi nis tra ti va, fi -
nan ce i ra e pa tri mo ni al, ha ven do sido ins ti tu í da em 26
de abril de 1999, por tem po in de ter mi na do, sob a égi -
de da Lei Fe de ral nº 8.958, de 20 de de zem bro de
1994, que cri ou para as uni ver si da des pú bli cas um
ins tru men to ju rí di co ca paz de pos si bi li tar ma i or ra pi -
dez e efi ciên cia nos pro ces sos de ad mi nis tra ção de
pro je tos e de cap ta ção de re cur sos, in te gran do o sa -
ber uni ver si tá rio e a so ci e da de.

Pos sui como fi na li da des bá si cas es ti mu lar, apo -
i ar e in cen ti var as ati vi da des ine ren tes ao en si no, à
pes qui sa, à ex ten são e à cul tu ra, ao de sen vol vi men to
ins ti tu ci o nal ci en tí fi co e tec no ló gi co de in te res se das
ins ti tu i ções fe de ra is de en si no, co la bo rar com ações
go ver na men ta is e pri va das de in te res se da so ci e da -

de, bem como in te ra gir e co o pe rar com ou tras en ti da -
des con gê ne res.

Está apta a ofe re cer, den tre ou tros, pro du tos e
ser vi ços de (1) Ela bo ra ção de Pes qui sas de Opi nião
e Mer ca do e (2) Ser vi ços de Con sul to ria, es tan do os
ser vi ços pres ta dos am pa ra dos na es tru tu ra da Uni -
ver si da de de Bra sí lia -UNB, que man tém gru pos de
pes qui sa clas si fi ca dos en tre os me lho res do País,
dis põe de pro fes so res que de sen vol vem pes qui sas
de pon ta em áre as es tra té gi cas em âm bi tos na ci o nal
e in ter na ci o nal.

Assim, cla ras as fi na li da des e ca pa ci da des da
con tra ta da, a con tra ta ção en con tra res pal do no art.
24, XIII, da Lei nº 8.666/93, in verb is:

“art. 24. É dis pen sá vel a li ci ta ção:...
XIII – na con tra ta ção de ins ti tu i ção bra -

si le i ra in cum bi da re gi men tal ou es ta tu ta ri a -
men te da pes qui sa, do en si no ou do de sen -
vol vi men to ins ti tu ci o nal, ou de ins ti tu i ção de -
di ca da à re cu pe ra ção so ci al do pre so, des -
de que a con tra ta da de te nha in ques ti o ná vel
re pu ta ção éti co-pro fis si o nal e não te nha fins 
lu cra ti vos;” (gri fo nos so)

No caso pre sen te, mes mo que hou ves se dú vi -
da quan to à qua li da de dos ser vi ços pres ta dos pela
Fun da ção per si, não há que se ques ti o nar a ca pa -
ci da de da Uni ver si da de de Bra sí lia, a quem, con for -
me já men ci o na do, per mi te-se re cor rer a con tra ta da
em caso de ne ces si da de ou com ple men ta ção, con -
clu in do-se, por tan to, pela le ga li da de da con tra ta ção, 
pos to aten di das as exi gên ci as dos arts. 6º’ I, 7º e 9º
do Ato nº 15/97 da Co mis são Di re to ra de arts. 24,
XIII, 26 e 61, pa rá gra fo úni co, da Lei nº 8.666/93. Tal 
en ten di men to foi ra ti fi ca do pela Advo ca cia do Se na -
do Fe de ral.

2) Ou tras fun da ções li ga das à uni ver si da des já
pres ta ram con suL to ria ao Se na do Fe de ral, como no
caso da Fun da ção Ge tú lio Var gas, no exer cí cio de
1995, por oca sião do pla no de re es tru tu ra ção da
Casa.

3) Os ser vi ços de con sul to ria em co men to fo ram
so li ci ta dos pela Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al, li -
ga da di re ta men te à Pre si dên cia des ta Casa Le gis la ti va, 
para aten der de man da es pe cí fi ca da que la Uni da de.

4) O ajus te em co men to con tem pla ati vi da des
de con sul to ria nas áre as de Cam pa nhas Insti tu ci o na -
is, Cam pa nhas Pro mo ci o na is e Pu bli ci da de e Mar ke -
ting.

5) Fo ram pa gos para a Fu bra va lo res da or dem
de R$352.392,98, em ra zão dos ser vi ços pres ta dos.
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6) Os re sul ta dos dos tra ba lhos re a li za dos pela
Fun da ção se rão ava li a dos pela Egré gia Co mis são Di -
re to ra do Se na do Fe de ral.

7) Não há no per fil pro fis si o grá fi co dos car gos
exis ten tes no Pla no de Car gos e Sa lá ri os do Se na do
Fe de ral es pe ci a li da de que con tem ple o de sen vol vi -
men to de tra ba lhos na área de con sul to ria em mar ke -
ting.

8) Em se tra tan do de ter ce i ri za ção de ser vi ços e 
não de lo ca ção de mão-de-obra, não há que se fa lar
em iden ti fi ca ção dos fun ci o ná ri os en vol tos nos tra ba -
lhos, vis to que o que se bus ca é o re sul ta do fi nal.

A esse res pe i to vale alu mi ar que na lo ca ção de 
mão-de-obra o ob je to da em pre sa for ne ce do ra e do
con tra to é o pró prio tra ba lha dor, que é ce di do à to -
ma do ra para que a mes ma, pelo pe río do má xi mo de 
3 me ses, subs ti tua um em pre ga do re gu lar que se
en con tra afas ta do ou para fa zer face a um au men to
ex tra or di ná rio de ser vi ço, si tu a ção esta que não se
apli ca ao pre sen te caso.

Não obs tan te a isso, con ta ta da a Fu bra, foi-me 
en ca mi nha da a re la ção ane xa, in di can do os re cur -
sos hu ma nos en vol vi dos nas ati vi da des de con sul to -
ria em mar ke ting ao Se na do Fe de ral;

9) o Con tra to nº 51/2002 tem por ob je ti vo o de -
sen vol vi men to de con sul to ria es pe ci a li za da em mar -
ke ting, du ran te 12 (doze) me ses con se cu ti vos, em
cam pa nhas ins ti tu ci o na is, cam pa nhas pro mo ci o na is, 
pu bli ci da de e mar ke ting, a um cus to to tal de
R$542.143,08, a ser pago con for me cro no gra ma fi -
nan ce i ro acor da do;

10) Em se tra tan do do Con tra to nº 43/2001, fir -
ma do com a INFOCOOP – Co o pe ra ti va de Pro fis si -
o na is de Pres ta ção de Ser vi ços Ltda. em 4 de maio
de 2001, como re sul ta do da Con cor rên cia nº
12/2000, cabe acla rar que no de cor rer do cor ren te
exer cí cio fo ram fir ma dos 3 (três) adi ti vos con tra tu a is, 
na for ma aba i xo dis cri mi na da:

1º Ter mo Adi ti vo – 22-4-02 – acrés ci mo de 31
pro fis si o na is: Arqui vis ta A;

Au xi li ar de Pes qui sa; De sig ner Grá fi co; Encar re -
ga do do Trá fe go de VT; Pro du tor Exe cu ti vo; Pro du tor
Rá dio B; Pro gra ma dor Vi su al – Ple no; Pro gra ma dor
Vi su al - Sê ni or ; Re pór ter Fo to grá fi co e Ro te i ris ta;

2º Ter mo Adi ti vo – 10-5-2002 - pror ro gou a vi -
gên cia até 9-5-2003;

3º Ter mo Adi ti vo – 22-8-2002 - al te ra ções na
dis tri bu i ção de ca te go ri as e jor na das de tra ba lho pre -
vis tas ini ci al men te:

1.ACRÉSCIMO de 13 pro fis si o na is:

• 4 Arqui vis tas de Mí di as de Áu dio e Ví -
deo;

• 6 Au xi li ar de Pes qui sa;
• 2 De sig ner Grá fi co;
• 1 Pro du tor de Rá dio B.

2.SUPRESSÃO de 13 pro fis si o na is:
• l Arqui vis ta C;
• 6 Au xi li ar de Infor má ti ca;
• 1 Lo cu tor de TV
• 3 Ope ra do res de Sis te mas;
• 2 Pro gra ma dor Vi su al Ple no.

Qu an to à con tra ta ção vale en fa ti zar que a
mes ma se deu como re sul ta do de pro ce di men to li ci -
ta tó rio de am pla di vul ga ção e abran gên cia, por se
tra tar da mo da li da de de con cor rên cia.

No caso es pe cí fi co, o avi so de edi tal de Con cor -
rên cia nº 12/2000 foi de vi da men te pu bli ca do nos
DOU, O Glo bo, Jor nal de Bra sil, Fo lha S.Pa u lo,

O Esta do de São Pa u lo, Cor re io Bra zi li en se e
Jor nal de Bra sí lia, de 21 de de zem bro de 2000, em
cum pri men to ao que es ta be le ce o art. 21 da Lei de Li -
ci ta ções.

Como con se qüên cia dis so, par ti ci pa ram do cer -
ta me 12 (doze) em pre sas;

11) Por for ça do Ato nº 1/2000 da Co mis são Di -
re to ra, a con vo ca ção dos con cur sa dos da área de
Co mu ni ca ção So ci al, ini ci al men te pre vis ta para acon -
te cer até 27-1-02;

12) Não há iden ti da de en tre as ati vi da des de -
sen vol vi das pe los ser vi do res con cur sa dos da área de 
Co mu ni ca ção So ci al com aque las pra ti ca das pe los
pro fis si o na is ter ce i ri za dos, in clu si ve por for ça de lei,
pos to que é ve da da a ter ce i ri za ção de ati vi da des ine -
ren tes a ca te go ri as exis ten tes nos qua dros da Admi -
nis tra ção Pú bli ca.

A ter ce i ri za ção de ser vi ços pres su põe que a
em pre sa pres ta do ra dis po nha de equi pa men tos, ma -
té ri as-pri mas e em pre ga dos pró pri os para, com es pe -
ci a li za ção e to tal au to no mia, re a li zar uma eta pa do
pro ces so pro du ti vo ou a pres ta ção de um ser vi ço cer -
to e de ter mi na do.

A ter ce i ri za ção foi tra ta da no item III do Enun ci a -
do 331, po den do ser re a li za da para a pres ta ção de
ser vi ços es pe ci a li za dos, des de que li ga dos à ati vi da -
de-meio do to ma dor e des de que ine xis ten te a pes so -
a li da de e a su bor di na ção di re ta.

No caso pre sen te, as ati vi da des ob je to de ques -
ti o na men to são com ple men ta res e não se con fun -
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dem, po rém, com aque las res pec ti vas aos ser vi do res
da Casa, jus ti fi can do-se, por tan to, a con tra ta ção.

No mais, em se tra tan do dos con cur sa dos, cabe 
acres cen tar que to das va gas exis ten tes fo ram pre en -
chi das;

13) no de cor rer do exer cí cio de 2001 o to tal de
em pe nhos li qui da dos da UGR Se cre ta ria de Co mu ni -
ca ção So ci al al can çou a soma de R$7.506.135,63,
con for me do cu men to , de uma do ta ção de
R$9.500.000,00;

14) no ano de 2002 o gas to al can çou
R$8.462.356,78, até o dia 3-12-02, para uma do ta ção 
au to ri za da de R$12.015.104,90;

15) para o exer cí cio de 2003 fo ram pre vis tos
re cur sos da or dem de R$42.249.102,50.

Qu an to a isso vale des ta car que a pro pos ta or -
ça men tá ria para o exer cí cio vin dou ro en con tra-se
sob exa me da Co mis são Mis ta de Orça men to e de -
ve rão ser man ti dos os va lo res pre vis tos para o exer -
cí cio de 2002, acres ci dos de va ri a ção por ín di ce ofi -
ci al.

Ade ma is, a dis tin ção en tre os va lo res li qui da -
dos no cor ren te exer cí cio e pre vis tos para o vin dou -
ro deve-se à per ma nen te ex pan são das ati vi da des
da TVSF.

Res pe i to sa men te, Vag ner Cal de i ra. Di re tor da 
Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, se fos se pos sí vel, eu gos ta ria que a có pia
do re que ri men to, da res pos ta fos se en ca mi nha da a
to dos os Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do, Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 731, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, de acor do com as tra di -
ções da Casa, as se guin tes ho me na gens, con sis ten -

tes em in ser ção em ata de voto de pe sar e apre sen ta -
ção de con do lên ci as à fa mí lia, pelo fa le ci men to do
De sem bar ga dor Hen ri que Ches ne au Lenz Cé sar, fa -
le ci do em Cu ri ti ba, no dia 15 p.p., cre ma do no Cre ma -
tó rio Va ti ca no, em Cam pi na Gran de do Sul, Esta do do 
Pa ra ná, no dia se guin te.

Jus ti fi ca ção

Henrique Chesneau Lenz Cesar , nas ceu em
12 de maio de 1929, na ci da de de Cu ri ti ba, ca pi tal do
Pa ra ná. For ma do em Di re i to pela Uni ver si da de Fe de -
ral do Pa ra ná, em 1951, in gres sou, dois anos de po is,
no Mi nis té rio Pú bli co. Foi pro mo tor das co mar cas de
São José dos Pi nha is, To ma zi na, Pi tan ga, Bo ca i ú va
do Sul, Man da gua ri, Cam po Lar go e Pa ra na guá. Em
1964, foi pro mo vi do para a Ca pi tal, sen do no me a do
Pro cu ra dor de Jus ti ça em 1968. No Mi nis té rio Pú bli co
exer ceu por duas ve zes as fun ções de Cor re ge dor e
in te grou o seu Con se lho Su pe ri or. Em 1982 foi no me -
a do De sem bar ga dor do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do 
do Pa ra ná, na quo ta do Mi nis té rio Pú bli co, de acor do
com o que fa cul ta a Cons ti tu i ção Fe de ral. Exer ceu o
car go de Cor re ge dor do Tri bu nal no biê nio 1991/92 e
foi pre si den te do Tri bu nal nos anos de 1997 e 1998.
Era ain da pro fes sor ti tu lar ju bi la do de Di re i to Inter na -
ci o nal Pri va do da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná e
pro fes sor de Ló gi ca Ju di ciá ria da Esco la da Ma gis tra -
tu ra do Pa ra ná. Lenz Cé sar foi tam bém pre si den te do
Tri bu nal Arbi tral da Câ ma ra de Me di a ção e Arbi tra -
gem da Asso ci a ção Co mer ci al e exer ceu, em duas
opor tu ni da des, por man da to cons ti tu ci o nal, o Go ver -
no do Esta do do Pa ra ná. Na se ma na pas sa da, o de -
sem bar ga dor fora in di ca do para côn sul ho no rá rio do
Mé xi co em Cu ri ti ba, pela Emba i xa do ra Ce cí lia Sot to.
Ele de i xa a mu lher Ra quel e qua tro fi lhos: Hen ri que
Cé sar Fi lho, Le i la Ma ria Cé sar, Luiz Alber to de Pa u la
Cé sar e Sil via Ma ria de Pa u la.

Pelo in con tes tá vel pa pel que exer ceu no apri -
mo ra men to da cul tu ra ju rí di ca do Pa ra ná, e pela ex -
cep ci o nal con tri bu i ção que deu ao Esta do, o De sem -
bar ga dor Hen ri que Ches ne au Lenz Cé sar tor nou-se
me re ce dor do mais pro fun do res pe i to da co mu ni da de 
pa ra na en se.

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Oli vir Ga bar do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Este re -
que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do -
res que o de se ja rem. (Pa u sa.)

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
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Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia re ce beu, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, do Pre si den te da Re pú bli ca, as
se guin tes Men sa gens:

– Nº 354, de 2002 (nº 1.107/2002, na ori gem), 
de 13 do cor ren te, so li ci tan do seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va -
lor to tal de três bi lhões, qui nhen tos e no ven ta e
cin co mi lhões de ie nes, en tre a Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil e o Ja pan Bank for Inter na ci o nal
Co o pe ra ti on – JBIC, des ti na da ao co-fi nan ci a -
men to do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten -
tá vel dos Re cur sos Hí dri cos para o Semi-Ári do
Bra si le i ro – Proá gua/Semi-Ári do; e

– Nº 355, de 2002 (nº 1.108/2002, na ori gem),
de 13 do cor ren te, so li ci tan do seja au to ri za da a con -
tra ta ção de qua tro ope ra ções de cré di to ex ter no, cu -
jos re cur sos se des ti nam à aqui si ção de equi pa men -
tos des ti na dos ao Pro je to ALX, no âm bi to do Pro gra -
ma de For ta le ci men to do Sis te ma de Con tro le do
Espa ço Aé reo Bra si le i ro.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 7 de de -
zem bro de 2002 e pu bli cou no dia 13 do mes mo mês
e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 82, que “Dis põe so bre
a trans fe rên cia da União para os Esta dos e o Dis tri to
Fe de ral, de par te da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção
fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

*PSB

Ade mir Andra de Pa u lo Har tung

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 Fer nan do Gon çal ves

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)

Ha rol do Lima José Anto nio Alme i da

*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:
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– Pu bli ca ção no DO: 13-12-2002
– De sig na ção da Co mis são: 16-12-2002
– Insta la ção da Co mis são: 16-12-2002
– Emen das: até 19-2-2003 (7º dia da pu bli ca -

ção)

– Pra zo fi nal na Co mis são: 13-12-2002 a
26-2-2003(14º dia)

– Re mes sa do pro ces so à CD: 26-2-2003 
– Pra zo na CD: de 27-2-2003 a 12-3-2003(15º

ao 28º dia) 
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 12-3-2003
– Pra zo no SF: de 13-3-2003 a 26-3-2003 (42º

dia)

– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 26-3-2003
–  Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 27-3 a 29-3-2003 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 30-3-2003 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 13-4-2003 ** (60

dias)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 12 de de -
zem bro de 2002 e pu bli cou no dia 13 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 83, que “Dis põe 
so bre a con ces são da apo sen ta do ria es pe ci al ao
co o pe ra do de co o pe ra ti va de tra ba lho ou de pro du -
ção e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art.
2º e seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co -
mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a
ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo

Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy; Emi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

*PL

José Alen car

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra 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 Fer nan do Gon çal ves

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)

Ha rol do Lima José Anto nio Alme i da

*PST

Cabo Jú lio Eber Sil va
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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: 13-12-2002
– De sig na ção da Co mis são: 16-12-2002
– Insta la ção da Co mis são: 16-12-2002
– Emen das: até 19-2-2003 (7º dia da pu bli ca -

ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 13-12-2002 a

26-2-2003(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 26-2-2003 
– Pra zo na CD: de 27-2-2003 a 12-3-2003(15º

ao 28º dia) 
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 12-3-2003
– Pra zo no SF: de 13-3-2003 a 26-3-2003 (42º

dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 26-3-2003
–  Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 27-3 a 29-3-2003 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par -

tir de: 30-3-2003 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 13-4-2003 ** (60

dias)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i -

ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Me di da Pro vi só -
ria nº 84, 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 R$ 10.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”,
será en ca mi nha da, nos ter mos do § 6º do art. 2º da
Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, após o
tér mi no do pra zo para re ce bi men to de emen das.

Fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio de tra -
mi ta ção:

MPV Nº 84

Pu bli ca ção no DO       13-12-2002 
Emen das       Até 19-2-2003
                                                 (7º dia da pu bli ca ção)
Pra zo fi nal Co mis são       13-12-2002 a 26-2-
                                                  2003 (14º dia)
Re mes sa do Pro ces so à CD    26-2-2003
Pra zo na CD                             de 27-2-2003    
                                                 a12-3-2003 
                                                 (15º ao 28º dia)
Re ce bi men to pre vis to no SF    12-3-2003

Pra zo no SF                              13-3 a 26-3-2003
                                                   (42º dia)
Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD 26-3-2003
Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF, pela 
CD                                               27-3 a 29-3-2003
                                                    (43º ao 45º dia)
Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir de
                                                    30-3-2003 (46º dia)
Pra zo fi nal no Con gres so          13-4-2003 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia re ce beu o Avi so nº 114 de 2002 – CN, que 
en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da De ci -
são nº 1.643, de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men -
tam, re fe ren te à au di to ria re a li za da no De par ta men -
to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas – DNOCS
obras re la ti vas à im plan ta ção do pro je to de ir ri ga ção 
de no mi na do Pe rí me tro de Irri ga ção Ta bu le i ro de
São Ber nar do, no Esta do do Ma ra nhão (TC nº
008.969/2002-6).

O ex pe di en te vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 115, de 2002 – CN, que
en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal o Ofí cio
PRESI-2000, do Pre si den te do Ban co do Bra sil, em
cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 20, § 4º, da Lei nº
7.827, de 27-9-1989, as De mons tra ções Con tá be is
de 30-6-2002, de vi da men te au di ta das, do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –
FCO. 

O ex pe di en te vai à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 723, de 2002)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 106, de 2002 (nº
6.295/2002, na Casa de ori gem), que al te ra a re da -
ção do art. 84 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu -
bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal. (Prer ro ga ti -
va de foro em ra zão do exer cí cio de fun ção pú bli ca).

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)
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O Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor de sig na do na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, en ca -
mi nhou à Mesa pa re cer que será pu bli ca do, na for ma
re gi men tal.

É o se guin te o pa re cer

PARECER Nº 1.312, DE 2002

I – Re la tó rio

Vem ao Ple ná rio para exa me, em re gi me de ur -
gên cia, nos ter mos do art. 345, II, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral (RISF), em vir tu de da apro va -
ção do Re que ri men to nº 723, de 2002, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 106, de 2002, de au to ria do De pu ta -
do Bo ni fá cio de Andra da.

Na ori gem, o pro je to tra mi tou na Câ ma ra dos De -
pu ta dos sob a iden ti fi ca ção de PL nº 6.295, de 2002.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção
da que la casa, em de ci são ter mi na ti va (art. 24, II, do
Re gi men to Inter no da Câ ma ra dos De pu ta dos), o Re -
la tor, De pu ta do André Be nas si, apre sen tou subs ti tu ti -
vo, fi nal men te apro va do pelo ór gão co le gi a do. 

O PLC nº 106, de 2002, visa al te rar o art. 84 do
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 (Có di -
go de Pro ces so Pe nal), de modo a es ti pu lar re gra de
pre va lên cia da “com pe tên cia pela prer ro ga ti va de fun -
ção” após o tér mi no do exer cí cio da fun ção pú bli ca,
seja para pro ces sar e jul gar os cri mes re la ci o na dos
ao de sem pe nho de atos ad mi nis tra ti vos, seja 4 ação
de im pro bi da de de que tra ta a Lei Nº 8.429, de 2 de ju -
nho de 1992.

II – Aná li se

O pro je to não con tém ví ci os de le ga li da de, re gi -
men ta li da de ou ju ri di ci da de. Qu an to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de for mal, obe de ci do está o art. 22, I, 
da Cons ti tu i ção Fe de ral (CF), pois a fi xa ção das re -
gras de com pe tên cia ju ris di ci o nal é abran gi da pela
ma té ria “pro ces su al”. Ade ma is, do pon to de vis ta ma -
te ri al, o pro je to con fe re ex ten são ple na às ga ran ti as
de prer ro ga ti va de fun ção es ta be le ci das ao lon go do
tex to cons ti tu ci o nal, con for me arts. 29, X, 102, I, b e c, 
105, I, a, 108, I, a, bem como aque las de fi ni das nas
Cons ti tu i ções dos es ta dos.

É pre ci so lem brar que a prer ro ga ti va de fun ção
é an tes ga ran tia que pri vi lé gio, ba se a da, como en si na 
Pi men ta Bu e no, na “uti li da de pú bli ca e no prin cí pio da 
or dem e da su bor di na ção e na ma i or in de pen dên cia
do Tri bu nal Su pe ri or”. Ora, quan do o in qué ri to ou a
ação ju di ci al tem em mira jus ta men te o de sem pe nho
do agen te pú bli co (ou seja, os atos pra ti ca dos ra ti o ne 
of fi cii), não há ra zão para que a prer ro ga ti va es pe ci al 

de fun ção lhe seja sub tra í da só pelo fato de não mais
exer cer o man da to, car go ou fun ção pú bli ca.

Como bem es cla re ce o au tor da pro po si ção, o
ob je ti vo não é“res ta be le cer o in te i ro teor do enun ci a -
do na Sú mu la 394 [do STF], mas ape nas e tão-so -
men te o de re co brar seu prin cí pio ba si lar, sem dú vi da
já en ra i za do no cons ti tu ci o na lis mo bra si le i ro, as se gu -
ran do, para ga ran tir a tran qüi li da de do exer cí cio do
car go ou do man da to, a prer ro ga ti va de foro para
além da ces sa ção do exer cí cio fun ci o nal, ape nas
quan do se tra tar de cri me co me ti do no exer cí cio do
car go ou a pre tex to de exer cê-lo”. Essa úl ti ma con di -
ção é re a fir ma da pela ex pres são “re la ti va a atos ad -
mi nis tra ti vos do agen te”, cons tan te do § 1º do art. 84
do Có di go de Pro ces so Pe nal, se gun do re da ção pro -
pos ta.

Com re la ção aos atos de im pro bi da de ad mi nis -
tra ti va de fi ni dos na Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de
1992, o ra ci o cí nio não po de ria ser di fe ren te. A in te li -
gên cia da Cons ti tu i ção Fe de ral deve ser pre ser va da,
isto é, a prer ro ga ti va de fun ção re ser va da aos cri mes
co muns deve, pe los mes mos fun da men tos, es ten -
der-se à ação de im pro bi da de.

III – Voto

Pelo ex pos to, con si de ran do a re le vân cia da ma -
té ria, so mos pela in te gral apro va ção do pro je to.

Sala da Co mis são, Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra ape nas para re gis trar
que o pa re cer é fa vo rá vel à apro va ção do pro je to da
for ma como veio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Có pi as
do pa re cer en con tram-se à dis po si ção das Srªs e dos
Srs. Se na do res nas suas res pec ti vas ban ca das.

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. (Pa u sa.)

So bre a mesa, emen da que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lida a se guin te:

EMENDA Nº 1 - PLEN

Subs ti tua-se o teor do ar ti go 84, § 2º, do De cre -
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de
Pro ces so Pe nal –, com re da ção con ti da no ar ti go 1º
do PLC em co men to, para a se guin te:

26180 Ter ça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002122    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



“Art. 84. .................................................
§ 2º A ação de im pro bi da de de que

tra ta a Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992,
mo vi da con tra o Pre si den te da Re pú bli ca ou 
Mi nis tro de Esta do, será pro pos ta pe ran te o
mes mo tri bu nal com pe ten te para pro ces -
sá-lo e jul gá-lo cri mi nal men te, ob ser va do o
dis pos to no § 1º, ve da da a ex ten são des ta
prer ro ga ti va para ou tros agen tes pú bli cos.”

Jus ti fi ca ção

A re da ção ori gi nal do PLC, no que tan ge ao tex -
to a ser con fe ri do ao pa rá gra fo alu di do, cria am pla ins -
ti tu i ção de foro por prer ro ga ti va de fun ção para ação
de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, em re la ção a au to ri da -
des em tor no das qua is não sub sis te o mes mo fun da -
men to, prin cí pio ló gi co que jus ti fi ca sua ou tor ga ao
Pre si den te da Re pú bli ca e aos Mi nis tros de Esta do.

A ex ten são do foro pri vi le gi a do por prer ro ga ti va
de fun ção às au to ri da des ago ra es pe ci fi ca das, além
da ma té ria cri mi nal, tam bém para de man da fun da da
na Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, en con tra am -
pa ro no im pe ra ti vo de pre ser var-se as fi gu ras do pri -
me i ro man da tá rio da Na ção e dos mem bros de seu
es ca lão mais pró xi mo, lo gran do-se evi tar des lo ca -
men tos dos mes mos aos mais di ver sos can tos do
País, com o fato de exer ce rem atos ex cul pa tó ri os em
ações des sa or dem, as qua is, ade ma is, têm por base
jus ta men te even tu a is de cor rên ci as de sua ati vi da de
de ges to res da Admi nis tra ção Pú bli ca na ci o nal.

As di men sões ter ri to ri a is de nos so solo, as sim,
se cons ti tu em em obs tá cu lo ex ces si va men te gra vo so
para o exer cí cio ple no da de fe sa ou, a con trá rio sen -
so, se o fi ze rem em lar ga di men são, po de rá daí eri gir
pre ju í zo ao bom tra to das ques tões de in te res se e re -
le vân cia na ci o nal sob sua res pon sa bi li da de.

No en tan to, em re la ção a ou tras au to ri da des pú -
bli cas con tem pla das com foro pri vi le gi a do para ques -
tões de or dem cri mi nal, tais mo ti vos não se fa zem
pre sen tes. Nor mal men te ope ram suas ati vi da des de
ges tão em base ter ri to ri al ex tre ma men te mais res tri -
ta, como uni da des fe de ra das e mu ni cí pi os, sem que
atos pro ces su a is a se rem pra ti ca dos em face de de -
man das de tal or dem pos sam acar re tar pre ju í zo ao
nor mal de sem pe nho de suas fun ções.  

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002. –
Se na do ra He lo í sa He le na.

 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor de sig -
na do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, para pro fe rir pa re cer so bre a emen da.

PARECER Nº 1.313, DE 2002

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB  RR) – Sr.
Pre si den te, o pa re cer é con trá rio à emen da. Man te re -
mos o tex to da for ma como veio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com ple -
ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à dis cus são,
em con jun to, do pro je to e da emen da, em tur no úni co.
(Pa u sa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 3, 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 727, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001 (nº
4.302/98, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis -
po si ti vos da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de
1974, que dis põe so bre o tra ba lho tem po rá -
rio nas em pre sas ur ba nas e dá ou tras pro vi -
dên ci as e dis põe so bre as re la ções de tra -
ba lho na em pre sa de pres ta ção de ser vi ços
a ter ce i ros, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.432 a 1.434, de
2001, e 1.311, de 2002, das Co mis sões

 – de Assun tos So ci a is, 1º pro nun ci a -
men to (so bre o Pro je to), Re la tor: Se na dor
Mo re i ra Men des, fa vo rá vel, com as Emen -
das nº 1 a 4-CAS, de re da ção, que apre sen -
ta; 2º pro nun ci a men to (em re e xa me, nos ter -
mos do Re que ri men to nº 751, de 2001), Re -
la tor ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 6-CAS
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção
da Se na do ra Emi lia Fer nan des;

 – de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia 
(em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to 
nº 228, de 2001), Re la tor: Se na dor Se bas -
tião Ro cha, fa vo rá vel ao Pro je to e às Emen -
das nºs 1 a 4-CAS; e

 – de Assun tos Eco nô mi cos (em au -
diên cia, nos ter mos do Re que ri men to nº
229, de 2001), Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou -
to, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
5-CAE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com vo -
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tos con trá ri os do Se na dor Edu ar do Su plicy
e da Se na do ra He lo í sa He le na.

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. (Pa u sa.)

Em vo ta ção a Emen da de nº 6-CAS, Subs ti tu ti -
vo, que tem pre fe rên cia re gi men tal.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, 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 Emen da nº 6-CAS, Subs ti tu ti va, foi apro va da,

e, com ela, fi cam pre ju di ca dos o pro je to e as Emen -
das de nºs 1 a 4-CAS e nº 5-CAE.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção do ven ci do, para o tur no su ple men tar.

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 do ven ci do, para o tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 3, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.314, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001 (nº
4.302, de 1998, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº  3, de 2001 (nº
4.302, de 1998, na Casa de ori gem), que al te ra dis po -
si ti vos da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974, que
dis põe so bre o tra ba lho tem po rá rio nas em pre sas ur -
ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as e dis põe so bre as re -
la ções de tra ba lho na em pre sa de pres ta ção de ser vi -
ços a ter ce i ros, com al te ra ções re da ci o na is para ade -
qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998, com a re da ção dada pela Lei Com ple men tar 
nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de De zem bro
de 2002. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti –
Ante ro Paes Bar ros – Antô nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.314, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº  6.019,
de 3 de ja ne i ro de 1974, que dis põe so bre 
o tra ba lho tem po rá rio nas em pre sas ur -
ba nas e dá ou tras pro vi dên ci as, e dis põe
so bre as re la ções de tra ba lho na em pre -
sa de pres ta do de ser vi ços a ter ce i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º , 5º, 6º , 9º, 10 pa rá gra fo

úni co do art. 11 e art. 12 da Lei nº 6.019, de 3 de ja ne i -
ro de 1974, pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 1º As re la ções de tra ba lho na em -
pre sa de tra ba lho tem po rá rio, na em pre sa
de pres ta ção de ser vi ços e nas res pec ti vas
to ma do ras de ser vi ço e con tra tan te re -
gem-se por esta lei.” (INR)

“Art. 2º Tra ba lho tem po rá rio é aque le
pres ta do por pes soa fí si ca con tra ta da por
uma em pre sa de tra ba lho tem po rá rio que a
co lo ca à dis po si ção de uma em pre sa to ma -
do ra de ser vi ços, para aten der à ne ces si da -
de de subs ti tu i ção tran si tó ria de pes so al
per ma nen te ou à de man da com ple men tar
de ser vi ços.

§ 1º É pro i bi da a con tra ta ção de tra ba lho tem -
po rá rio para a subs ti tu i ção de tra ba lha do res em gre -
ve, sal vo nos caos pre vis tos em lei.

§ 2º Con si de ra-se com ple men tar a de man da de
ser vi ços que seja ori un da de fa to res im pre vi sí ve is ou,
quan do de cor ren te de fa to res pre vi sí ve is, te nha na tu -
re za in ter mi ten te, pe rió di ca ou sa zo nal.” (NR)

“Art 4º Empre sa de tra ba lho tem po rá rio é a pes -
soa ju rí di ca, de vi da men te re gis tra da no Mi nis té rio do
Tra ba lho e Empre go, res pon sá vel pela co lo ca ção de
tra ba lha do res à dis po si ção de ou tras em pre sas tem -
po ra ri a men te.” (NR)

“Art. 5º Empre sa to ma do ra de ser vi ços é a pes -
soa ju rí di ca ou en ti da de a ela equi pa ra da que ce le bra
con tra to de pres ta ção de tra ba lho tem po rá rio com a
em pre sa de fi ni da no art. 4º des ta lei.” (NR)

“Art. 6º São re qui si tos para fun ci o na men to e re -
gis tro da em pre sa de tra ba lho tem po rá rio no Mi nis té -
rio do Tra ba lho e Empre go:

I – pro va de ins cri ção no Ca das tro Na ci o nal de
Pes soa Ju rí di ca – CNPJ, do Mi nis té rio da Fa zen da;

II – pro va do com pe ten te re gis tro na Jun ta Co -
mer ci al da lo ca li da de em que te nha sede;
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III – pro va de pos su ir ca pi tal so ci al de, no mí ni -
mo, R$100.000,00 (cem mil re a is).” (NR)

“Art. 9º O con tra to ce le bra do pela em pre sa de
tra ba lho tem po rá rio e a to ma do ra de ser vi ços será
por es cri to, fi ca rá à dis po si ção da au to ri da de fis ca li -
za do ra no es ta be le ci men to da to ma do ra de ser vi ços
e con te rá:

I – qua li fi ca ção das par tes;
II – mo ti vo jus ti fi ca dor da de man da de tra ba lho

tem po rá rio;
III – pra zo da pres ta ção de ser vi ços;
IV – va lor da pres ta ção de ser vi ços;
V – dis po si ções so bre a se gu ran ça e a sa ú de do 

tra ba lha dor, in de pen den te men te do lo cal de re a li za -
ção do tra ba lho.

§ 1º É res pon sa bi li da de da em pre sa con tra tan te 
ga ran tir as con di ções de se gu ran ça, hi gi e ne e sa lu -
bri da de dos tra ba lha do res, quan do o tra ba lho for re a -
li za do em suas de pen dên ci as ou em lo cal por ela de -
sig na do.

§ 2º A con tra tan te es ten de rá ao tra ba lha dor da
em pre sa de tra ba lho tem po rá rio o mes mo aten di -
men to mé di co, am bu la to ri al e de re fe i ção, des ti na do
aos seus em pre ga dos, exis ten tes nas de pen dên ci as
da con tra tan te, ou lo cal por ela de sig na do.” (NR)

“Art. 10. Qu al quer que seja o ramo da em pre sa
to ma do ra de ser vi ços, não exis te vín cu lo de em pre go
en tre ela e os tra ba lha do res con tra ta dos pe las em -
pre sas de tra ba lho tem po rá rio.

§ 1º O con tra to de tra ba lho tem po rá rio, com re -
la ção ao mes mo em pre ga dor, não po de rá ex ce der ao
pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias con se cu ti vos ou
não.

§ 2º O con tra to po de rá ser pror ro ga do por até 90 
(no ven ta) dias, con se cu ti vos ou não, além do pra zo
es ta be le ci do no § lº, quan do com pro va da a ma nu ten -
ção das con di ções que o en se ja ram.

§ 3º O pra zo pre vis to nes te ar ti go po de rá ser al -
te ra do me di an te acor do ou con ven ção co le ti va.

§ 4º Não se apli ca ao tra ba lha dor tem po rá rio,
con tra ta do pela to ma do ra de ser vi ços, o con tra to de
ex pe riên cia pre vis to no pa rá gra fo úni co do art. 445 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT.

§ 5º O tra ba lha dor tem po rá rio, que cum prir o pe -
río do es ti pu la do nos §§ 1º e 2º, so men te po de rá ser
co lo ca do à dis po si ção da mes ma to ma do ra de ser vi -
ços em novo con tra to tem po rá rio, após 90 (no ven ta)
dias do tér mi no do con tra to an te ri or.

§ 6º A con tra ta ção an te ri or ao pra zo pre vis to no §
5º ca rac te ri za vín cu lo em pre ga tí cio com a to ma do ra.

§ 7º A con tra tan te é sub si di a ri ar nen te res pon sá -
vel pe las obri ga ções tra ba lhis tas re fe ren tes ao pe río -
do em que ocor rer o tra ba lho tem po rá rio, e o re co lhi -
men to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as ob ser va rá o
dis pos to no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.” (NR)

“Art. 11.  .............................................................
Pa rá gra fo úni co. Re gis trar-se-á na Car te i ra de

Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al do tra ba lha dor sua con -
di ção de tem po rá rio.” (NR)

“Art. 12. São as se gu ra dos ao tra ba lha dor tem -
po rá rio, du ran te o pe río do em que es ti ver à dis po si -
ção da em pre sa to ma do ra de ser vi ços, os se guin tes
di re i tos, a se rem cum pri dos pela em pre sa de tra ba lho 
tem po rá rio:

I – sa lá rio equi va len te ao per ce bi do pe los em -
pre ga dos que tra ba lham na mes ma fun ção ou car go
da to ma do ra;

II – jor na da de tra ba lho equi va len te à dos em -
pre ga dos que tra ba lham na mes ma fun ção ou car go
da to ma do ra;

III – pro te ção pre vi den ciá ria e con tra aci den tes
do tra ba lho a car go do Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da -
de So ci al – INSS.

Pa rá gra fo úni co. O con tra to de tra ba lho po de rá
pre ver, para os em pre ga dos tem po rá ri os con tra ta dos
por até 30 (trin ta) dias, sis te ma de pa ga men to di re to
das par ce las re la ti vas ao Fun do de Ga ran tia do Tem -
po de Ser vi ço – FGTS, das fé ri as pro por ci o na is e do
dé ci mo ter ce i ro sa lá rio pro por ci o nal.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 6.019, de 1974, pas sa a vi go rar
acres ci da dos se guin tes arts. 4º-A, 4º-B, 5º-A, 5º-B,
19-A, 19-B e 19-C:

“Art. 4º-A. Empre sa pres ta do ra de ser vi ços a
ter ce i ros é a pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do des ti -
na da a pres tar à con tra tan te ser vi ços de ter mi na dos e
es pe cí fi cos.

§ 1º A em pre sa pres ta do ra de ser vi ços con tra ta, 
re mu ne ra e di ri ge o tra ba lho re a li za do por seus tra ba -
lha do res, ou sub con tra ta ou tras em pre sas para re a li -
za ção des ses ser vi ços.

§ 2º Não se con fi gu ra vín cu lo em pre ga tí cio en -
tre os tra ba lha do res, ou só ci os das em pre sas pres ta -
do ras de ser vi ços, qual quer que seja o seu ramo, e a
em pre sa con tra tan te.”

“Art. 4º-B. São re qui si tos para o fun ci o na men to
da em pre sa de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros:

I – pro va de ins cri ção no Ca das tro Na ci o nal de
Pes soa Ju rí di ca – CNPJ;

II – re gis tro na Jun ta Co mer ci al;
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III – ca pi tal so ci al com pa tí vel com o nú me ro de
em pre ga dos, ob ser van do-se os se guin tes pa râ me -
tros:

a) em pre sas com até 10 (dez) em pre ga dos –
ca pi tal mí ni mo de R$10.000,00 (dez mil re a is);

b) em pre sas com mais de 10 (dez) e até 20 (vin -
te) em pre ga dos – ca pi tal mí ni mo de R$25.000,00
(vin te e cin co mil re a is);

c) em pre sas com mais de 20 (vin te) e até 50
(cin qüen ta) em pre ga dos – ca pi tal mí ni mo de
R$45.000,00 (qua ren ta e cin co mil re a is);

d) em pre sas com mais de 50 (cin qüen ta) e até
100 (cem) em pre ga dos – ca pi tal mí ni mo de
R$100.000,00 (cem mil re a is); e

e) em pre sas com mais de 100 (cem) em pre ga -
dos – ca pi tal mí ni mo de R$250.000,00 (du zen tos e
cin qüen ta mil re a is).”

“Art. 5º-A. Con tra tan te é a pes soa fí si ca ou ju rí -
di ca que ce le bra con tra to com em pre sa de pres ta ção
de ser vi ços de ter mi na dos e es pe cí fi cos.

§ 1º É ve da da à con tra tan te a uti li za ção dos tra -
ba lha do res em ati vi da des dis tin tas da que las que fo -
ram ob je to do con tra to com a em pre sa pres ta do ra de
ser vi ços.

§ 2º Os ser vi ços con tra ta dos po de rão ser exe -
cu ta dos nas ins ta la ções fí si cas da em pre sa con tra -
tan te ou em ou tro lo cal, de co mum acor do en tre as
par tes.

§ 3º É res pon sa bi li da de da con tra tan te ga ran tir
as con di ções de se gu ran ça, hi gi e ne e sa lu bri da de
dos tra ba lha do res, quan do o tra ba lho for re a li za do
em suas de pen dên ci as ou lo cal pre vi a men te con ven -
ci o na do em con tra to.

§ 4º A con tra tan te po de rá es ten der ao tra ba lha -
dor da em pre sa de pres ta ção de ser vi ços o mes mo
aten di men to mé di co, am bu la to ri al e de re fe i ção, des -
ti na do aos seus em pre ga dos, exis ten tes nas de pen -
dên ci as da con tra tan te, ou lo cal por ela de sig na do.

§ 5º A em pre sa con tra tan te é sub si di a ri a men te
res pon sá vel pe las obri ga ções tra ba lhis tas re fe ren tes
ao pe río do em que ocor rer a pres ta ção de ser vi ços, e
o re co lhi men to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as ob -
ser va rá o dis pos to no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991.”

“Art. 5º-B. O con tra to de pres ta ção de ser vi ços
con te rá:

I – qua li fi ca ção das par tes;
II – es pe ci fi ca ção do ser vi ço a ser pres ta do;
III – pra zo para re a li za ção do ser vi ço, quan do for 

o caso;
IV – va lor.”

“Art. 19-A. O des cum pri men to do dis pos to nes ta
Lei su je i ta a em pre sa in fra to ra ao pa ga men to de mul ta.

§ 1º A fis ca li za ção, a au tu a ção e o pro ces so de
im po si ção das mul tas re ger-se-ão pelo Tí tu lo VII da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT.

§ 2º As par tes fi cam anis ti a das dos dé bi tos, das
pe na li da des e das mul tas im pos tas com base nas
nor mas da le gis la ção mo di fi ca da e que não se jam
com pa tí ve is com esta Lei.”

“Art. 19-B. O dis pos to nes ta Lei não se apli ca às
em pre sas de vi gi lân cia e trans por te de va lo res, per -
ma ne cen do as res pec ti vas re la ções de tra ba lho re gu -
la das por le gis la ção es pe ci al, e sub si di a ri a men te
pela CLT.”

“Art. 19-C. Os con tra tos em vi gên cia, se as par -
tes as sim acor da rem, po de rão ser ade qua dos aos
ter mos des ta Lei.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Estan -
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à
ime di a ta apre ci a ção da re da ção do ven ci do, em tur -
no su ple men tar.

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. (Pa u sa.)
Se ne nhum dos Srs. Se na do res de se jar fa zer

uso da pa la vra, en cer ra rei a dis cus são.
Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de

emen das, a ma té ria é con si de ra da de fi ni ti va men te
ado ta da, sem vo ta ção, nos ter mos do art. 284 do Re -
gi men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edson Lo bão) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002 

Se gun da 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 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que,
nos ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to
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Inter no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du -
ran te três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em
fase de dis cus são, em se gun do tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das que não en vol vam
o mé ri to.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res, a ma té ria cons ta rá da

Ordem do Dia opor tu na men te, para pros se gui men to
da dis cus são.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or -
dem, V. Exª tem a pa la vra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, re gis tro a mi nha abs ten ção quan to
ao Item 2, ati nen te ao con tra to tem po rá rio nas em -
pre sas ur ba nas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, 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 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 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 4, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 695, de 2002.

A Pre si dên cia re ti ra da pa u ta da pre sen te ses -
são a ma té ria cons tan te do Item 4, ten do em vis ta
fal ta de quo rum qua li fi ca do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, 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 11, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que al te ra a re da ção do § 2º do art. 201 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para dis por so bre o
va lor men sal má xi mo dos be ne fí ci os do re -
gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al, ten do

Pa re cer sob nº 782, 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 Wal deck Orne las, fa -
vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu -
ti vo), que apre sen ta.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia opor tu na men te, para pros -
se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002

Dis cus são, em se gun do tur no, do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 108, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca, que al te ra a re da ção do § 3º do art.
4º da Lei nº 10.201, de 14 de fe ve re i ro de
2001, que ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se -
gu ran ça Pú bli ca – FNSP, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.285, de 2002, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros ofe re cen do a re da ção do
ven ci do, para o se gun do tur no re gi men tal.

Em face do dis pos to na alí nea “c” do art. 143 do
Re gi men to Co mum, fica fa cul ta da às Srªs e aos Srs.
Se na do res nova opor tu ni da de para apre sen ta ção de
emen das até o en cer ra men to da dis cus são da ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em se gun do tur no. (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 Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que
ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca – FNSP, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º O art 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fe ve -
re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 4º ..................................................
I – re e qui pa men tos das po lí ci as es ta -

du a is e dos cor pos de bom be i ros;
..............................................................
III – sis te mas de in for ma ções, de in te li -

gên cia e in ves ti ga ção, bem como de es ta tís -
ti cas po li ci a is;

..............................................................
VI – in for ma ti za ção.
..............................................................
§ 3º Só te rão aces so aos re cur sos do

FNSP:
I – o ente fe de ra do que te nha ins ti tu í -

do, em seu âm bi to, pla no de se gu ran ça pú -
bli ca;

II – o Mu ni cí pio que man te nha guar da
mu ni ci pal ou re a li ze ações de po li ci a men to
co mu ni tá rio ou, ain da, im plan te Con se lho de 
Se gu ran ça Pú bli ca, vi san do à ob ten ção dos
re sul ta dos a que se re fi ra o § 2º; ou

III – o Mu ni cí pio que, não man ten do
guar da mu ni ci pal, com pro me ta-se em apli -
car os re cur sos do FNSP em pro gra mas
edu ca ci o na is de pre ven ção de ilí ci tos, ilu mi -
na ção pú bli ca, sa ne a men to, la zer e qua is -
quer ou tras ações que con tri bu am, de ci di da -
men te, na pre ven ção pri má ria de se gu ran ça 
pú bli ca.

.....................................................“(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 240, de 2002, de ini ci a -
ti va 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da 
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 28 de no -
vem bro úl ti mo, quan do teve sua dis cus são
adi a da para hoje, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 681, de 2002.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 732, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, do in ci so I, do Re gi men -

to Inter no, re que re mos o adi a men to da dis cus são do
PLS Nº 240, de 2002, para que a ma té ria seja ana li sa -
da pela Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra – CI.

Jus ti fi ca ção

Em prin cí pio pa re ce não ha ver pro ble mas ma i o -
res com a pro pos ta, pois pa re ce cor re to que os re cur -
sos ar re ca da dos numa de ter mi na da ba cia te nham
sua uti li za ção fe i ta na mes ma ba cia. To da via, exis te
uma enor me di fe ren ci a ção en tre as nos sas ba ci as hi -
dro grá fi cas, o que per mi te in fe rir um ce ná rio em que
de ter mi na das ba ci as te rão di fi cul da des em uti li zar o
vo lu me de re cur sos que se rão ar re ca da dos, as sim
como em ou tras ba ci as sim ples men te não ha ve rá
como im ple men tar o pro ces so ar re ca da tó rio, vis to
que o vo lu me de água do rio e o po ten ci al eco nô mi co
da re gião, em mu i tas si tu a ções, se rão in su fi ci en tes
até mes mo para efe ti var tal co bran ça.

Por tais ra zões, apre sen ta mos re que ri men to
para aná li se mais acu ra da das con se qüên ci as do
PLS nº 240, de 2002 pela Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002. –
Edu ar do Su plicy – Tião Vi a na – Emi lia Fer nan des
– Ma ri na Sil va – José Edu ar do Du tra.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia e vai ao exa me

da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 296, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 296, de 2002 (nº
1.396/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Her re ra Gril lo Pu bli ci da de S/C 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 Fló ri da
Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 994, 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 o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 296, DE 2002

(Nº 1.396/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Her re ra Gril lo Pu bli ci da de S/C 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 Fló ri da Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 152, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Her re ra Gril lo Pu bli ci da de S/C 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 Fló ri da Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 514, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 514, de 2002 (nº
1.895/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Te le co mu ni ca ções For mo so 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 Mon ti vi -
diu, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.307, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: 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 514, DE 2002

(Nº 1.895/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Te le co mu ni ca ções For mo so 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
Mon ti vi diu, 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 446, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Te le co mu ni ca ções For mo so 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 Mon ti vi diu, 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 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 515, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 515, de 2002 (nº
1.894/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao
Sis te ma Cen tro-Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Rio Qu en te, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.308, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: 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 515, DE 2002

(Nº 1.894/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Cen tro-Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Rio Qu en te, 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 427, de 7 de agos to de 2001, que ou tor -
ga per mis são ao Sis te ma Cen tro-Nor te da Co mu ni -
ca ção 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 Rio Qu en te,
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 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 571, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 571, de 2002 (nº
1.658/2002, 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 Edu ca ti va e Cul tu ral Edil son
Bran dão Gu i ma rães para exe cu tar ser vi ço

de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Ja na ú ba, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.309, 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 571, DE 2002

(Nº 1.658/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral,
Edíl son Bran dão Gu i ma rães para exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Ja na ú ba, 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 22 de ou tu bro de 2001, que ou -
tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
Edíl son Bran dão Gu i ma rães para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu i 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 Ja na ú ba,
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 639, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 639, de 2002 (nº
1.793/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Elói Men -
des 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
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de Elói Men des, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.310, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: 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.
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 639, DE 2002

(Nº 1.793/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Edu ca ti va E Cul tu ral de Elói
Men des 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 Elói Men des, 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 492, de 24 de agos to de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Elói
Men des 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 Elói Men des, 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 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 670, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 670, de 2002 (nº
2.199/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon çal -
ves 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 Pri ma ve ra do Les te, Esta do de
Mato Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.306, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: 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.
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 670, DE 2002

(Nº 2.199/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go
Gon çal ves 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 Pri ma ve ra do Les te,
Esta do de Mato Gros so.

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

ria nº 310, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma  de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon -
çal ves 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 Pri ma ve ra do Les -
te, Esta do de Mato Gros so.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 14:

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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da 
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 14 de no -
vem bro úl ti mo, quan do teve sua vo ta ção
adi a da para hoje, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 543, de 2002.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 733, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, in ci so I, do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da, em
ca rá ter de fi ni ti vo, do Re que ri men to nº 519, de 2002,
de mi nha au to ria, que dis põe so bre a tra mi ta ção em
con jun to do Pro je to de Lei do Se na do nº 90 de 1999 e
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 54 de 2002.

Sala das Ses sões , 16 de de zem bro de 2002. –
Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 733, de 2002.

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 Re que ri men to nº 519, de 2002, vai ao Arqui -

vo.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 54, de 2002, vol -

ta ao exa me da Co mis são de Assun tos So ci a is, e o
Pro je to de Lei do Se na do nº 90, de 1999, vol ta ao exa -
me da Co mis são de Assun tos So ci a is, em apre ci a ção 
ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pro po -
nho ao Ple ná rio do Se na do a in clu são, na pa u ta da
Ordem do Dia de hoje, dos itens 15 a 19, re fe ren tes
aos Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 318, de 2001;
557, 558, 577 e 628, de 2002, to dos com pa re ce res
da Co mis são de Edu ca ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção, a Mesa in clu i rá os re fe ri -
dos itens na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 318, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 318, de 2001 (nº
749/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria
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 San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer sob nº 4, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi -

lia Fer nan des, fa vo rá vel, com Emen da nº
1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge -
ral do Cân di do.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da. (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, sem pre ju í zo da emen da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, de re da ção, da Co -

mis são de Edu ca ção, de pa re cer fa vo rá vel.
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 Co mis são Di re to ra para 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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
318, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.315, 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 318, de 2001 (nº 749, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

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 318, de 2001 (nº
749, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Atlân ti da FM de San ta Ma ria 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 San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de do
Sul, con so li dan do a Emen da nº 1, de re da ção, da Co -
mis são de Edu ca ção, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de de zem -
bro de 2002. – Edson Lo bão – Mo za ril do Ca val -
can ti – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.315, DE 2002

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter no, pro mul go 
o se guin te:
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DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2002

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de
San ta Ma ria 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 San ta Ma ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ria nº 241, de 31 de de zem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 28 de ju lho de 1997, a per -
mis são à Rá dio Atlân ti da FM de San ta Ma ria Ltda.,
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rede Ga ú cha – Zero
Hora de Co mu ni ca ções Ltda. e, pos te ri or men te, à
Rede Po pu lar de Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do Rio Gran de 
do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 557, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 557, de 2002, que
re no va a con ces são da Te le vi são Tu i u ti S.A.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Pe lo tas, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ten do Pa re cer fa -
vo rá vel sob nº 1.265, de 2002 da Co mis são
de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia
Fer nan des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem 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 557, DE 2002

(Nº 1.161/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Te le vi são Tu i u ti S/A para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são) na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 10 de ou tu bro de 1999, a con -
ces são da Te le vi são Tu i u ti S/A 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 de sons 
e ima gens (te le vi são) na ci da de de Pe lo tas, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 558, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 558 de 2002, que
re no va a con ces são do Diá rio da Ma nhã
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.254, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff.

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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 558, DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces -
são do Diá rio da Ma nhã 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 Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de

14 de agos to de 2001, que re no va, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são do
Diá rio da Ma nhã Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 577, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 577 de 2002, que
apro va o ato que ou tor ga a con ces são à
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Se na dor Ca -
ne do para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Go iâ nia,
Esta do de Go iás.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Edu -
ca ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, e pu bli ca do na
for ma re gi men tal.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.316, 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 577, de
2002 (nº 1.681/2002, 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 Cul tu ral e Edu ca -
ti va Se na dor Ca ne do, para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
Re la tor ad hoc: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.374, 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. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 6 de de zem bro de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral e
Edu ca ti va Se na dor Ca ne do 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 em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Nos ter mos do art. 16, § 10, 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 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 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 en ca mi nha 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 Luiz Pi a uhy li no, 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 ti va se na dor Ca ne do (cf. fls. 69/70):

• Di re tor Pre si den te – Mil ton Gu e des Dias Fi lho
• Di re tor Vice-Pre si den te – Her ma no de Car va lho
• Di re tor Se cre tá rio – Car los Ken nedy de Sou za
• Di re tor Te sou re i ro – Agui da Eli e te Alva ren ga Sil va
• Di re tor Ju rí di co – Hun dal to Gu i 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, 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 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 apre ci a ção dos atos de
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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 – 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 577, de 2002.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Ney Su as su na, Pre si den te, Ma u ro Mi ran da, Re la tor, 
Na bor Ju ni or, Re la tor ad hoc.
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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.
....................................................................................

§ 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.
....................................................................................
....................................................................................

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 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, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

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

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. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.
....................................................................................

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -

den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.
....................................................................................
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Có pi as
do pa re cer en con tram-se à dis po si ção das Srªs e dos
Srs. Se na do res em suas res pec ti vas ban ca das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são do pro je to em tur no úni co.

Em dis cus são. (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 577, DE 2002

(Nº 1.681/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Se -
na dor Ca ne do para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de  de Go iâ nia, 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 o De -

cre to s/nº, de 6 de de zem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Se na dor
Ca ne do para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
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ima gens com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Go iâ nia, 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 19:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 628, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 628, de 2002, que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun -
da ção de Edu ca ção e Te le co mu ni ca ção de
Bar re tos para exe cu tar ser vi ços de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de Bar -
re tos, Esta do de São Pa u lo.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 1.317, 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 628, de
2002(nº 1.7012002, 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 de Edu ca ção e Te le co -
mu ni ca ção de Bar re tos, para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na 
ci da de de Bar re tos, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos
Re la tor  ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

I –  Re la tó rio
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.336,

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, dra Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 26 de no vem bro
de , que ou tor ga con ces são á Fun da ção de Edu ca ção 
e Te le co mu ni ca ção de Bar re tos 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 Bar re tos,
Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do art. 13, § 1º, 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.

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 e xa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 628, de 2002.

Sala da Co mis são,  11 de de zem bro de 2002.  –
Antô nio Car los ma ga lhães Jú ni or – Ri car do San tos, 
Re la tor  – Ju vên cio da Fon se ca (Re la tor ad hoc) .
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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:
....................................................................................

XIII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção.
....................................................................................

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 comp Le 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.
....................................................................................
....................................................................................

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, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

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. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la -
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:

I  – ob je to da li ci ta ção;
II  – va lor mí ni mo da ou tor ga de con ces são ou

per mis são;
III  – con di ções de pa ga men to pela ou tor ga;
IV  – tipo e ca rac te rís ti cas téc ni cas do ser vi ço;

V  – lo ca li da de de exe cu ção do ser vi ço;
VI  – ho rá rio de fun ci o na men to;
VII  – pra zo da con ces são ou per mis são;
VIII  – re fe rên cia à re gu la men ta ção per ti nen te;
IX  – pra zos para re ce bi men to das pro pos tas;
X  – san ções;
XII  – re la ção de do cu men tos exi gi dos para a

afe ri ção da qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra, da ha -
bi li ta ção ju rí di ca e da re gu la ri da de fis cal;

XII  – que si tos e cri té ri os para jul ga men to das
pro pos tas;

XIII  – pra zos e con di ções para in ter po si ção de
re cur sos;

XIV  – men ção ex pres sa quan do o ser vi ço vier a
ser exe cu ta do em lo ca li da de si tu a da na Fa i xa de
Fron te i ra;

XV  – nos ca sos de con ces são, mi nu ta do res -
pec ti vo con tra to, con ten do suas cláu su las es sen ci a is.
....................................................................................

DE CRE TO-LEI Nº 236
DE 28 DE FE VE RE I RO 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.

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

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com ple -

ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à dis cus são do
pro je to em tur no úni co.

Em dis cus são. (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.
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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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 628, DE 2002

(Nº 1701/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga à con ces -
são à Fun da ção De Edu ca ção e  Te le co -
mu ni ca ção de Bar re tos, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Bar re tos, Esta do de
São Pa u lo.

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

cre to s/nº de 26 de no vem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção de Edu ca ção e Te le co mu ni -
ca ção  de Bar re tos 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 Bar re tos, 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) – 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 do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 17, de 2002, 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. 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

PARECER Nº 1.318, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 17, de 2002 (nº 259, de 1999,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi -
nal do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17, de 2002 (nº
259, de 1999, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a obri ga to ri e da de da in clu são, no cur rí cu lo ofi ci -
al da Rede de Ensi no, da te má ti ca “His tó ria e Cul tu -
ra Afro-Bra si le i ra” e dá ou tras pro vi dên ci as, com al -
te ra ções re da ci o na is para ade qua ção à Lei Com -
ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, com a

re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26
de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de de zem bro
de 2002. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.318, DE 2002.

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 17, de 2002 (nº 259, de 1999, na
Casa de ori gem).

Alte ra a Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re -
tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal,
para in clu ir no cur rí cu lo ofi ci al da Rede
de Ensi no a obri ga to ri e da de da te má ti ca
“His tó ria e Cul tu ra Afro-Bra si le i ra”, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de

1996, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes arts.
26-A, 79-A e 79-B:

“Art. 26-A. Nos es ta be le ci men tos de en si no fun -
da men tal e mé dio, ofi ci al e par ti cu lar, toma-se obri ga -
tó rio o en si no so bre His tó ria e Cul tu ra Afro-Bra si le i ra”.

§ 1º O con te ú do pro gra má ti co a que se re fe re o
ca put des te ar ti go in clu i rá o es tu do da His tó ria da
Áfri ca e dos Afri ca nos, a luta dos ne gros no Bra sil, a
cul tu ra ne gra bra si le i ra e o ne gro na for ma ção da so -
ci e da de na ci o nal, res ga tan do a con tri bu i ção do povo
ne gro nas áre as so ci al, eco nô mi ca e po lí ti ca per ti -
nen tes à His tó ria do Bra sil.

§ 2º Os con te ú dos re fe ren tes à His tó ria e Cul tu -
ra Afro-Bra si le i ra se rão mi nis tra dos no âm bi to de todo 
o cur rí cu lo es co lar, em es pe ci al nas áre as de Edu ca -
ção Artís ti ca e de Li te ra tu ra e His tó ria Bra si le i ras.

§ 3º As dis ci pli nas His tó ria do Bra sil e Edu ca ção 
Artís ti ca, no en si no mé dio, de ve rão de di car, pelo me -
nos, dez por cen to de seu con te ú do pro gra má ti co
anu al ou se mes tral à te má ti ca re fe ri da nes ta Lei”.

“Art. 79-A. Os cur sos de ca pa ci ta ção para pro -
fes so res de ve rão con tar com a par ti ci pa ção de en ti -
da des do mo vi men to afro-bra si le i ro, das uni ver si da -
des e de ou tras ins ti tu i ções de pes qui sa per ti nen tes à 
ma té ria.”

“Art. 79-B. O ca len dá rio es co lar in clu i rá o dia 20 de 
no vem bro como ‘Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne gra.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa re que ri men to 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 e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 734, DE 2002

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no, re -
que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para ime -
di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 17, de 2002 (nº 259, de 1999, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da de
da in clu são, no cur ri cu lo ofi ci al da Rede de Ensi no, da
te má ti ca “His tó ria e Cul tu ra Afro-Bra si le i ra “.

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002.  –
Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
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 ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 561,
de 2002, 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 1.319, 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 561, 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 561, de 2002,
que 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de de zem -
bro de 2002. – Edson Lo bão, Mo za ril do Ca val can ti,
Ante ro Paes de Bar ros, Anto nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 1.319, 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 do
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 do 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., 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 735, 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 De cre to Le gis la ti vo nº 561, de 2002, que
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.

Sala das Ses sões, 16 de de zem bro de 2002. –
Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:
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PARECER Nº 1.320, 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 103, de
2000 (nº 283/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Prin ce sa 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 La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor Ad hoc: Se na dor Oli vir Ga bar do (art.
84, RISF)

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 103, de 2000 (nº 283, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va per mis são ou tor ga da à Rá dio Prin ce sa
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 La ges, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 342, de
1992, 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 89, de
22 de ju nho de 1992, que re no va per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Prin ce sa Ltda. (cf. fls. 149/150):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Car los Alber to Flo res Ross 29.500
Ma ria Fá ti ma Ross 29.500
To tal de Co tas 59.000

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 Luiz Mo re i ra.

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

II  – Análi 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, jun 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 103, de 2000 não evi den ci ou 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.

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
aos 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.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 103, de 2000 não evi den ci -
ou 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, jun di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela Apro va ção do ato que re no va per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Prin ce sa Ltda., para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na, 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, 10 de de zem 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. 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 1.321, 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 36, de
2002 (nº 983, 2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za o
Con se lho Co mu ni tá rio do Ce a rá –
CONSEC, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Aqui raz,
Esta do do Ce a rá.

Re la tor ad hoc : Se na dor Luiz Pas to re

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 36, de 2002 (nº 983, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Con se lho Co mu ni tá rio do Ce a rá – CONSEC, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Aqui raz, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.689,
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 538,
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.

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 do Con se lho Co mu ni tá rio 
do Ce a rá – CONSEC (cf. fl. 257):

Pre si den te José Edson Fur ta do
Vice-Pre si den te        Fá ti ma Ca tun da Ro cha Mo re i ra 
de Andra de
1º Se cre tá rio Adri a no Fé lix da Cos ta
2º Se cre tá rio Nel son Fer re i ra Fa he i na
1º Te sou re i ro                 Ivo Orlan do Fa ça nha de Sá
2º Te sou re i ro   Ri car do Wag ner Wal ter de Agui ar

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.
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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 36, 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 o Con se lho Co mu ni tá rio do Ce a rá – CONSEC
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, em 10-12-2002.

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 da rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 1.322, 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 308, de
2002 (nº 1.418/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção José Ri ba mar Lun gui nho de
De sen vol vi men to 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 Fran cis co do Oes te, Esta do do Rio
Gran de do Nor te:

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves
Re la to ra ad hoc: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 308, de 2002 (nº 1.418, 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 José Ri ba mar Lun gui nho de De sen vol vi -
men to 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 Fran cis co do Oes te, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 565, 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 233,
de 18 de abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de

26202 Terça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezem bro de 2002

DEZEMBRO 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção José Ri ba -
mar Lun gui nho de De sen vol vi men to (cf. fl. 36):

Di re tor Pre si den te Fran cis co Ge ni van Ben to
Di re tor Vice-Pre si den te    José Eu gê nio de F. Lun gui nho
Di re tor Se cre tá rio Antô nio Alda ir Neto

Di re tor Fi nan ce i ro Eri van de Fre i tas Lun gui nho

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 Wig ber to Tar tu ce.

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 308, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção José Ri ba mar Lun gui -
nho de De sen vol vi men to 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, 10 de de zem bro de 2002.
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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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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 1.323, 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 339, de
2002 (nº 1.429/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Obra Assis ten ci al para Inte gra -
ção So ci al da Co mu ni da 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 São Vi cen te, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Re la to ra ad hoc: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 339, de 2002 (nº 1.429, 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 Obra Assis ten ci al para Inte gra ção So ci al
da Co mu ni da 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 São Vi cen te, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

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 630, de 5 de
ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com
o 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 Obra Assis -
ten ci al para Inte gra ção So ci al da Co mu ni da de (cf. fl.
110):

Pre si den te Ira ni So a res de Ara ú jo
Mem bro     Ce li cle i de Dan tas de Me de i ros
Mem bro Ilton Car los dos San tos
Mem bro     Mag nó lia So a res Sil va Bar bo sa
Mem bro       Mil ka So a res Sil va Bar bo sa

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 ber to Kas sab.

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 339, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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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 Obra Assis ten ci al para 
Inte gra ção So ci al da Co mu ni da de 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, 10 de de zem bro de 2002. 

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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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 1.324, 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 350, de
2002 (nº 1.121/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à RBN – Rede Bra sil Nor te de
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Di a nó po lis, Esta -
do do To can tins.

Re la tor ad hoc: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Relatório
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 350, de 2002 (nº 1.121, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à RBN – Rede Bra sil Nor te de
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Di a nó po lis, Esta do do To can tins.
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Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.607,
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 593,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção 
Ltda. (cf. fl. 2):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
Ales san dro de Assis Go mes 2.500
Antô nio Elo i sio de Sou za 2.500
To tal de Co tas  5.000

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

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

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

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

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 350, 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
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, 10 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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 1.325, 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 378, de
2002 (nº 1.586, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga a con ces são à TV Pri ma ve ra de Cri ci -
ú ma 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
Cri ci ú ma, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 378, de 2002 (nº 1.586/ 2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga a con ces são à TV Pri ma ve ra de Cri ci ú ma 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 Cri ci ú ma, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 535, 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 4 de
ju nho de 2001, que ou tor ga a con ces são para a ex -

plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens, 
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o 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 TV Pri ma ve ra de Cri ci ú ma Ltda. (cf. fl. 12):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Val de mar Sa u chuk 90.000
• Ro si mar Pe trel li 90.000
Le o ne José Mar con 60.000
Pa u lo Del la Gi us ti na 60.000
To tal de Co tas 300.000

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 Már cio For tes.

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 378, 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 te, fi can do ca rac te ri za do que a en ti -
da de TV Pri ma ve ra de Cri ci ú ma 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, 10 de de zem 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  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 taI.

§ 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 1.326, 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 462, de
2002 (nº 1.629, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va 
a con ces são ou tor ga da à Empre sa Jor -
na lís ti ca No ro es te Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de San ta Rosa, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des
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I – Relatório

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 462 de 2002 (nº 1.629, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Empre sa Jor na -
lís ti ca No ro es te 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 ta
Rosa, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 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 com po si ção aci o ná ria do em pre en -
di men to Empre sa Jor na lís ti ca No ro es te Ltda. (cf. fl. 97):

Nome do Só cio Co tis ta Par ti ci pa ção (R$)
Só cio-Ge ren te: Sér gio Ambros Mall mann    64.000
Só cia-Ge ren te: Cla u de te Mall mann 16.000
To tal (R$) 80.000

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 Pe dro Ca ne do.

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

II – Análise

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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção
das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 462 de 2002, não evi den -
ci ou 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 que apro va o ato que
re no va a con ces são ou tor ga da à Empre sa Jor na lís ti -
ca No ro es te 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 ta
Rosa, Esta do do Rio Gran de do Sul, 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, 10-02-2002.
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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:
....................................................................................

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;

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

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 1.327, 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 475, de
2002 (nº 1.497, 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são à Fun da ção Expan são Cul tu -
ral para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ma nhu a çu, 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, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 475, de 2002 (nº 1.497, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Fun da ção Expan são Cul -
tu ral 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 Ma nhu a çu, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Fun da ção Expan são Cul tu ral (cf. fl. 53):

Nome do Só cio
Jú lio Pes soa Fran co – Di re tor Pre si den te
Ma u ro Gama Tas ca – Di re tor Vice-Pre si den te

Antô nio Ota vi a no da Cos ta Fran co – Di re tor Assis ten te
José Por tes de Car va lho – Di re tor Assis ten te
Car los Ro ber to Fer re i ra – Di re tor Assis ten te

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 – Análise

Con fir 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 -
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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. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se
que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis -
pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te -
ra ção e a con so li da ção das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 475, de 2002, não evi den ci -
ou 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 que apro va o ato que re no va a
con ces são à Fun da ção Expan são Cul tu ral 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 Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is,
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, 10-12-2002.
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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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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 1.328, 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 476, de
2002 (nº 1.505/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Con se lho Co mu ni tá rio De Ra di o di fu são
de Cam pes tre 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 -
pes tre, 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 476, de 2002 (nº 1.505, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Con se lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de Cam -
pes tre 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 pes tre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 733, 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 Po da ria nº 75, de 22 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 do Con se lho Co mu ni tá rio 
de Ra di o di fu são de Cam pes tre (cf fls. 20/33):

Pre si den te  – Ge ral do das Gra ças Pi men tel
Vice-Pre si den te  – João Ani cé sio Neto
Pri me i ro-Se cre tá rio  – Mi guel Sa lo mão Fi lho
Se gun do-Se cre tá rio  – Ma ria Apa re ci da Cris pim
Pri me i ro-Te sou re i ro  – Luis Car los Dias

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 Alex Can zi a ni.

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

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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
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de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se
que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis -
pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 476, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998.

III  – Voto

Lo ca li za do no Sul de Mi nas, a meia dis tân cia de
Belo Ho ri zon te e de São Pa u lo, Cam pes tre, com sua
re gião mon ta nho sa e seu cli ma ame no, e um dos
mais agra dá ve is mu ni cí pi os mi ne i ros, cen tro de la zer
e es por te para bra si le i ros de vá ri as re giões.

Com ape nas 21 mil ha bi tan tes, Cam pes tre não
é co nhe ci do ape nas pela fa bri ca ção de tra di ci o na is
som bri nhas e guar da-chu vas O café tem peso im por -
tan te em sua eco no mia, que tam bém é for te na pe -
cuá ria e nos ser vi ços.

Co nhe ço Cam pes tre, sua gen te, seus lí de res e sei
do es for ço que to dos de sen vol vem em prol do de sen vol -
vi men to po lí ti co, eco nô mi co, so ci al e cul tu ral do mu ni cí -
pio, que terá ago ra sua pri me i ra emis so ra de rá dio, cujo
pa re cer para sua cri a ção te nho a hon ra de apro var.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 476, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela Apro -
va ção do Ato Que Au to ri za a Con se lho Co mu ni tá rio de 
Ra di o di fu são de Cam pes tre 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 pes tre, Esta do
de Mi nas Ge ra is, 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, 10 de de zem 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 

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

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

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.

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

LEI Nº 9.612
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do ar ti go 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da ção 
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

DECRETO LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(º), 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.
....................................................................................

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 1.329, 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 477, de
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2002 (nº 1.536/2001, 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 Co mu ni tá ria
ABC  – SHALON a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cu i -
a bá, Esta do de Mato Gros so.

Re la tor ad hoc: Se na dor Lind berg Cury

I  – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 477, de 2002 (nº 1.536, 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 Be ne fi cen te Co mu ni tá ria ABC  –
HALON a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
nitá ria na ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so.

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 676,
de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o 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 Be ne fi -
cen te Co mu ni tá ria ABC  – SHALON (cf fls. 18/19):

Pre si den te  – Jo su el da Sil va
Vice-Pre si den te – Ma ury Bra ga de Ara ú jo
Te sou re i ro – Wil mar Ma ce ne
Se cre tá ria – Su ely Ma tos Pe re 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 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 – Análise

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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 10
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 477, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 477, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela Apro -
va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te
Co mu ni tá ria ABC – Sha lon a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cu i a bá, Esta do de
Mato Gros so, 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, 10 de de zem bro de 2002.
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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:
....................................................................................

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

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.

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

LEI Nº 9.612
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 1.330, 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 479, de
2002 (nº 1.649 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 Co mu ni tá ria Ami gos de Ca -
ta gua ses a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de Ca ta gua ses,
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 nº 479, de 2002 (nº 1.649, 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 Co mu ni tá ria Ami gos de Ca ta gua ses a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de Ca ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.022, 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 412, de 7 de
agos to 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 Ami gos de Ca ta gua ses (cf. fl. 12):

Pre si den te  – Edvar de Sou za Men don ça
Vice – Pre si den te  – Edvar de Sou za Men don ça Jú ni or
Se cre tá rio  – Ita mar das Gra ças So a res da Sil va
Se gun do-Se cre tá rio  – José Au gus to Be ni ni
Te sou re i ra  – Gi ne ne Paes Men don ça
Se gun da-Te sou re i ra  – Lu ci néia Apa re ci da Lo pes Men don ça

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 da sua re la to ra, a De pu ta da Ana Cor so.

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

II  – Aná li se

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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.
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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.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 479, de 2002, não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela Apro -
va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ami gos de Ca ta gua ses 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 ta gua ses, Esta do
de Mi nas Ge ra is, 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, 10 de de zem 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

....................................................................................
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;
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615,
DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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.

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

PARECER Nº 1.331, 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 482, de
2002 (nº 1.076/2001, 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 Artís ti ca de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria e Te le vi são Novo
Tem po 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 rin tins,
Esta do do Ama zo nas.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 482, de 2002 (nº 1.076, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria e Te le vi são Novo Tem po 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 rin tins,
Esta do do Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
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gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 380,
de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral e
Artís ti ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Te le vi são
Novo Tem po (cf. fl. 64):

Pre si den te  – Dou glas Bar bo sa
Vice-Pre si den te  – Val ter Re zen de

Pri me i ro-Se cre tá rio  – Eli za ma Lu i za Go mes Ca val can te
Se gun da-Se cre tá ria  – Ruth dos San tos Bar bo sa
Co or de na dor de Ra di o di fu são e Te le vi são  – Mar lon Fa ri as Bar ros

Te sou re i ro  – Odi néia Si mões de Alcân ta ra
Asses sor Ju rí di co  – Ju ce li no Meio Man so

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 Luiz Mo re i ra.

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

II  – Aná li se

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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to

nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções. O
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con -
tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve -
re i ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 10
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 95, de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 482, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 482, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
e Artís ti ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Te le vi são
Novo Tem po 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 rin tins, Esta do do Ama zo -
nas, 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,  10 de de zem 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 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.

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

LEI Nº 9.612
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do ar ti go 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da ção 
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.112 (*), de 22 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.
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795  –
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va e 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.

....................................................................................
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PARECER Nº 1.332, 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 484, de
2002 (nº 1.671 de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga per mis são à So ci e da de Pa ra i ba na de
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta -
do da Pa ra í ba.

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

I  – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 484, de 2002 (nº 1.671, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à So ci e da de Pa ra i ba na de
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 997, 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 447,
de 7 de agos to 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. 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção
Ltda. (cf. fl. 01):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Fran cis co Pe re i ra de Mou ra Jú ni or 67
Ira mir ton Pe re i ra de Mou ra 3
To tal de Co tas 70

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

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, é dis -
ci pli na do, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pela Re so lu ção
nº 39, de 1º de ju lho 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 484, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção per ti nen te.

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
aos 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 as 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.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 484, de 2002, não evi den ci ou 
vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção
per ti nen te, 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 que ou tor ga per -
mis são à So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção Ltda.,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta do da
Pa ra í ba, 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, 10 de de zem bro de 2002. 
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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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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 1.333, 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 486, de
2002 (nº 1.115/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio Estre la de Ibi ú na
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

I – Relatório

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 486, de 2002 (nº 1.159, de

2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Rá dio Estre la de Ibi ú na
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Cam pi na Ver de, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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 so no ra, 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda. (cf fl. 4):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Di re to ra-Ge ren te: Ma ria José de Fá ti ma Rú bio 50
Vil ma Sil va de Ara ú jo Gre cu 50
To tal de Co tas 100

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, é dis -
ci pli na do, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pela Re so lu ção
nº 39, de 1º de ju lho 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.
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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 486, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção per ti nen te.

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
aos 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.

III – Voto

Um dos mais tra di ci o na is mu ni cí pi os do Triân gu -
lo Mi ne i ro, Cam pi na Ver de, ape sar de ter ape nas 20
mil ha bi tan tes, des ta ca-se por suas ati vi da des agro -
pe cuá ri as, es pe ci al men te a pro du ção de mi lho.

Acom pa nho des de lon go tem po a tra je tó ria de
de sen vol vi men to de Cam pi na Ver de e o tra ba lho
de sen vol vi do por suas li de ran ças po lí ti cas, em pre -
sa ri a is e so ci a is, em bus ca do con tí nuo pro gres so
do mu ni cí pio.

É por essa ra zão que, com gran de pra zer, dou
pa re cer fa vo rá vel à im plan ta ção da pri me i ra emis so ra 
de rá dio de Cam pi na Ver de. Te nho cer te za de que ela
con tri bu i rá, e mu i to, para o de sen vol vi men to so ci al e
cul tu ral do mu ni cí pio e ofer ta rá in for ma ção e en tre te -
ni men to à sua 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 486, de 2002, não evi den ci -
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis -
la ção per ti nen te, 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
que ou tor ga con ces são à Rá dio Estre la de Ibi ú na
Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Cam pi na Ver de, Esta do
de Mi nas Ge ra is, 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 10-12-02. – 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

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

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 Comunicação Social

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.334, 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 488, de 
2002 (nº 1.289, 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 para O De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são do Ba ir ro
da Assem bléia de Incen ti vo a Cul tu ra,

Arte, Espor te e La zer Asder ba i ca a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Cruz das Almas, Esta do
da Ba hia.

Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral do  Althoff

I  – Relatório

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo (PDS) Nº 488, de 2002 (nº 1.289, 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 para o De sen vol vi men to Co mu ni -
tá rio de Ra di o di fu são do Ba ir ro da Assem bléia de
Incen ti vo a Cul tu ra, Arte, Espor te e La zer – Asder ba i -
ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cruz das Almas, Esta do da Ba hia.

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 779,
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 à di re ção da Asso ci a ção para o De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são do Ba ir -
ro da Assem bléia de Incen ti vo a Cul tu ra, Arte, Espor -
te e La zer  – Asder ba i ca (cf. fl. 22):

Pre si den te: Cé lia Cha gas da Sil va San tos
Vice Pre si den te: Fer nan do Ara ú jo dos San tos
Se cre tá rio Ge ral: Ra i mun do Val ter Car do so Pe re i ra
Te sou re i ra: Sel ma Cha gas 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 Mar çal Fi lho.

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

II  – Aná li se

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,
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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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu
o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De cre -
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le gis la -
ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, a
ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 1998, re gu la -
men ta da pelo De cre to nº 2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 488, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 que au to ri za a Asso ci a ção para o
De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são do Ba -
ir ro da Assem bléia de Incen ti vo a Cul tu ra, Arte, Espor -
te e La zer  – Asder ba i ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cruz das Almas, Esta -
do da Ba hia, 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, 11 de de zem bro de 2002.
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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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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.

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
DECRETO Nº 2.615

DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
PARECER Nº 1.335, 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 489, de
2002 (nº 1.307/2001, 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 Ri a cho das
Almas 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 a cho das
Almas, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor Ad hoc Se na dor Gil vam  Bor ges

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 (PDS) nº 489, de 2002 (nº 1.307, 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 Ri a cho das Almas 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 a cho das Almas, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 524, 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 79, 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 Co mu ni -
tá ria de Ri a cho das Almas (cf. fl. 11):

Pre si den te: He le na Cris ti na dos San tos Ri be i ro
Vice-Pre si den te: Ma no el Alves Fer re i ra
1º Se cre tá rio: João Hi pó li to de Me de i ros Fi lho
2º Se cre tá rio: Ma ria Lu ce mar Fer re i ra Alcân ta ra
1º Te sou re i ro: Ma no el Sa tur ni no Ri be i ro
2º Te sou re i ro: Antô nio José 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 Oli ve i ra Fi lho.

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III  – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 489, de 2002 não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ri a -
cho das Almas 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 a cho das Almas, Esta do de
Per nam bu co, 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, 10 de de zem bro de 2002.  – 
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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:
.................. ..................................................................

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;
............... .....................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria  e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE
1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria.
....................................................................................

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

PARECER Nº 1.336, 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 494, de
2002 (nº 1.367/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pon ta -
pe dren 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 Pon ta de
Pe dras, Esta do do Pará.

Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio (art. 84, Risf)

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 (PDS) nº 494, de 2002 (nº 1.367, de 2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pon ta pe -
dren 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 Pon ta de Pe dras, Esta do do Pará.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.744,
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 659,
de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

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

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Rá dio FM Pon ta pe dren se (cf. fls. 427/428):
Pre si den te:                 Ra i mun do Men des de Agui ar
Vice-Pre si den te:         José Mi guel Fer re i ra Go mes
1º Se cre tá rio:                       Jor ge da Cos ta Ba tis ta
1º Te sou re i ro:          Fran cis co Ro dri gues de Sou za
2º Se cre tá rio:             Ro si ber to de Cas tro Fer re i ra
2º Te sou re i ro:      Né lia Ma la to da Encar na ção

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 Aldo
Aran tes.

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

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos pela
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De cre to-Lei nº 
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le gis la ção su per -
ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é re -
gu la da pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí -
fi ca na Lei nº 9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre -
to nº 2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 494, de 2002 não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pon ta -
pe dren 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 Pon ta de Pe dras, Esta do do Pará, 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, 10 de de zem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.................. ..................................................................
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;
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

PARECER Nº 1.337, 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 495, de
2002 (nº 1.373/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Ca ru a ru 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
Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor ad hoc: Se na dor Gil vam Bor ges

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 (PDS) nº 495, de 2002 (nº 1.373, 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 e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Ca ru a ru 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 Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 524, 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 74, 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 e Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Rá dio Ca ru a ru FM (cf. fl. 163):

• Pre si den te: José Apa re ci do da Sil va
• Vice Pre si den te:       Car los Au gus to De mé zio da Sil va
• 1º Se cre tá rio: Luiz Car los Sa les Bas tos
• 2º Se cre tá rio:   San dra Mou ra Pe re i ra
• 1º Te sou re i ro:     José Dil vam Ven tu ra
• 2º Te sou re i ro:           José Edson De mé zio 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.
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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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos pela
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De cre to-Lei nº 
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le gis la ção su per -
ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é re -
gu la da pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí -
fi ca na Lei nº 9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre -
to nº 2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de 
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 3 9/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 495, de 2002 não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 APROVAÇÃO do
ato que au to ri za a Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
Rá dio Ca ru a ru 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 Ca ru a ru, Esta do de Per nam -
bu co, 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,  10-11-2002. ,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 

....................................................................................
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;
....................................................................................

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

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.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

PARECER Nº 1.338, 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 497, de
2002 (nº 1.381/2001, 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 de San ta Cruz
da Ve ne ra da 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
Cruz, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor ad hoc: Se na dor Lind berg Cury (art.
84, Rist).

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 (PDS) nº 497, de 2002 (nº 1.381, 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 Be ne fi cen te de San ta Cruz da Ve ne ra da 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 Cruz, Esta do de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 565, 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 224, 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. 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 Be ne fi -
cen te de San ta Cruz da Ve ne ra da (cf. fl. 24):

• Pre si den te: Mi guel Go mes de Sou za
• Vice-Pre si den te:     Jú lio Go mes da Cos ta
• 1º Te sou re i ro: Eu cli des Ba tis ta de Sou za
• 2º Te sou re i ro:              Fran cis co Go mes de Sou za
• 1º Se cre tá rio:                    João Si que i ra de Sou za
• 2º Se cre tá rio:              Ma ria Au xi li a do ra de Sou za

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 ston.

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.
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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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos pela
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De cre to-Lei nº 
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le gis la ção su per -
ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, a ma té ria é re -
gu la da pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí -
fi ca na Lei nº 9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre -
to nº 2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 3 9/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 497, de 2002 não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 APROVAÇÃO do
ato que au to ri za a Asso ci a ção Be ne fi cen te de San ta
Cruz da Ve ne ra da 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 Cruz, Esta do de Per nam -
bu co, 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,  10 de de zem 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

....................................................................................
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;
....................................................................................

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.

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

LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615
DE 3 DE JUNHO DE 1998
Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço

de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.
....................................................................................

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.

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

PARECER Nº 1.339, 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 498, de
2002 (nº 1.384/2001, 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 da Vi tó ria –
ACCCSMV 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 da Vi tó ria, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or (art.
84, Rist).

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 (PDS) nº 498, de 2002 (nº 1.384, de 2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de San ta Ma ria da Vi tó ria – ACCCSMV  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 da Vi tó ria, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 565, 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 230, 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. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de San ta Ma ria da Vi -
tó ria – ACCCSMV (cf. fl. 15):
• Pre si den te: Li o mar Pe re i ra de Sou za
• Vice-Pre si den te:                Hé lio Neri Le i te
• Te sou re i ra:               Celi Dal va de Oli ve i ra Mo ra es
• Vice-Te sou re i ro:          Alte mir José To maz
• Se cre tá rio:         Val ter Ba tis ta Xa vi er
• Vice-Se cre tá rio:          He lia Amé lia Ne ves

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.
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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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu 
o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo De cre -
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela le gis la -
ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu ti vo, a
ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções pos te ri o res. O
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 1998, re gu la -
men ta da pelo De cre to nº 2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ço de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró -
pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o 
en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca
aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 498, de 2002 não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 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 da Vi tó ria –
ACCCSMV 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 da Vi tó ria, Esta do da Ba -
hia, 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, 10 de de zem 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.
....................................................................................

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

§ 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.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu sâo
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi den ci as.

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

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 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

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. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga -
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos:

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon -
tos;

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi -
mo de quin ze pon tos;

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís -
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si -
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção 
não de ve ra ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta -
be le ce rá:

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu -

a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.
4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas que,

além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so 1 do § 3º,
ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a ção:

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po A;

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po B;

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra -
dos no Gru po C;

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far-se-á de
acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti da
pela apli ca ção do dis pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go
e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acor do com os pe sos pre es ta be le ci dos no edi tal, ob -
ser va do o que se gue:

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos -
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
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pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga;

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B, os
pe sos re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -
pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra ção ob ti -
da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len tes;

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po C,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa -
do em edi tal.

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far-se-á, por sor te io, em ato pú bli co, 
para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das se rão
con vo ca das.

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis -
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela
en ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di -
ções mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta -
ção, con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos
de pa ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do
ser re co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao FISTEL.

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za -
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti -
vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim os
pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu -
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a 
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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, 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 1.340, 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 499, de
2002 (art. 1.464/2001, 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 São Ra i mun do
No na to de Tun tum a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Tun tum, Esta do do Ma ra nhão.

Re la to ra ad hoc: Se na do ra  Emí lia Fer nan des
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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 (PDS) nº 499, de 2002 (nº 1.464, 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 São Ra i mun do No na to
de Tun tum a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Tun tum, Esta do do Ma ra nhão.

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 762,
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. 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 São Ra i mun do No na to de Tun tum (cf. fl. 140):

• Pre si den te:     Fran cis ca de Car va lho
• Vice-Pre si den te:   Frei De u si van San tos Con ce i ção
• Pri me i ro Se cre tá rio:      Leno Car los Sil va Car va lho
• Se gun do Se cre tá rio:           Car lo man San tos Sil va
• Pri me i ro Te sou re i ro:   Jo a quim Fer nan do de Ara ú jo
• Se gun do Te sou re i ro:          Anto nio Bar ros da Sil va
• Pri me i ro Di re tor de Pa tri mô nio:   Jor dâ nio Be zer ra Sil va
• Se gun do Di re tor de Pa tri mô nio: Gil son Gois de Oli ve 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 Fran -
cis to nio Pin to.

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

II – Aná li se

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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 499, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria São Ra i mun do No na to de Tun tum a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Tun -
tum, Esta do do Ma ra nhão, 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, 10 de de zem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves,
Re la to ra – Emí lia Fer nan des, Re la to ra ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

....................................................................................
Art. 49. Ë 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
....................................................................................

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 mi is 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.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, 
DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

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

PARECER Nº 1.341, 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 505, de
2002 (nº 1.339/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Empre sa de Ra -
di o di fu são Tu pi nam bá 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 Dou ra dos, Esta do de
Mato Gros so.

Re la tor Ad hoc: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
(Art. 84, RISF)

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 (PDS) nº 505, de 2002 (nº
1.339, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à
Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bá 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 Dou ra dos, Esta do de Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 817, de
2000, o da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o -
nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de abril de 2000, 
que re no va a con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bá
Ltda. (cf. fl. 126):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Luiz Fer nan do Me i rel les Cer so si mo             27.000
• Jef fer son Ra gaz zi Cer so si mo                         3.000
To tal de Co tas 30.000
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Vi val do Bar bo sa.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), 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 art. 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 RISF.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS art. 505, de 2002 não de tec -
tou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na le gis -
la ção per ti nen te, 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, 10 de de zem 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 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 1.342, 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 (PDS) nº
517, de 2002 (nº 1.082, 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 da Co mu -
ni ca ção para o De sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Artís ti co de Var ze 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 Var ze do, Esta do da Ba hia.

Re la tor Ad hoc: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.
(Art. 84, RISF)

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(PDS) nº 517, de 2002’ (nº 1.802, 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 da Co mu ni -

ca ção para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e
Artís ti co de Var ze 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 Var ze do, Esta do da
Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.689, 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 548, de 14 de se -
tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com
o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria da Co mu ni ca ção para o De sen vol vi men to So ci -
al, Cul tu ral e Artís ti co de Var ze do (cf. fl. 7):
• Pre si den te:     Lou ri val de Je sus Leal
• Vice-Pre si den te:      João Bar re to da Sil va
• Se cre tá rio:                    Anto nio Alme i da Reis Fi lho
• Te sou re i ra:                          Anto nia Cos ta Alme i da

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

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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.
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No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 517, de 2002, não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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
APROVAÇÃO do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria da Co mu ni ca ção para o De sen vol vi men to
So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Var ze 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 Var ze -
do, Esta do da Ba hia, 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, 10 de de zem bro de 2002.
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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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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 1982

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

....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

PARECER Nº 1.343, 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 518, de
2002 (nº 1.306, 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 Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Co li nas 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 Bre jo da Ma -
dre de Deus, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor ad hoc: Se na dor Se na dor Lind berg
Cury (art. 84, RISF)

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 (PDS) nº 518, de 2002 (nº 1.306, 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 Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Co li nas 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 Bre jo da Ma dre de Deus, Esta do
de Per nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 524, 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 56, 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 Mo vi men -
to Co mu ni tá rio Rá dio Co li nas FM (cf. fls. 39/40):

• Pre si den te: José Mar ce lo de Sou za Vi e i ra

• Vice-Pre si den te: Mar co ni de Sou za Vi e i ra

• Se cre tá rio: Jo si nal do Sil va San tos

• Te sou re i ro: Ma ria Lu i za Bi a no de Lima

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 Agnal do Mu niz.

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

26248 Ter ça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 518, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 que au to ri za a Asso ci a ção Mo vi -

men to Co mu ni tá rio Rá dio Co li nas 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 Bre jo
da Ma dre de Deus, Esta do de Per nam bu co, 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, 10 de de zem bro de 2002. 
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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:
....................................................................................

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;

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

PARECER Nº 1.344, DE 2002

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 527, de
2002 (nº 1.631/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni -
tá rio de Vár zea Nova a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vár -
zea Nova, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto 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 527, de 2002 (nº 1.631, 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 de De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de Vár zea Nova a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Vár zea
Nova, Esta do da Ba hia.

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
81, 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
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com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Vár zea Nova (cf. fl.
314):

• Pre si den te – Au ris te la da Sil va Car ne i ro

• Vice-Pre si den te – Val de il do Za ca ri as de Sou za

• Pri me i ro Se cre tá rio – Mar ce lo Te o do ro da Sil va

• Se gun do Se cre tá rio – Vil ma Car ne i ro de Sou za

• Pri me i ro Te sou re i ro – Antô nio Be ne di to de Car va lho

• Se gun do Te sou re i ro – Eu des Cor de i ro Ro cha

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 -
çal Fi lho.

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 527, 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 De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Vár zea Nova 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, 10 de de zem 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 

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26251

    193DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 1.345, 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 531, de
2002 (nº 1.820/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Di -
men são – ARCOD a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Uber lân dia, 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 531, de 2002 (nº 1.820, 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 da Rá dio Co mu ni tá ria Di men -
são – ARCOD a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 47, de
2002, 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 712 de 
26 de no vem bro 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 da Rá -
dio Co mu ni tá ria Di men são – ARCOD (cf fl. 279):
• Pre si den te – Álva ro Álen San ches

• Vice-Pre si den te – Car los llus sen cio da Sil va

• Di re tor Admi nis tra ti vo – Ge ral da Apa re ci da da Sil va Da mas ce no

• Di re tor Admi nis tra ti vo Adjun to – Val mir Pe re i ra dos San tos

• Di re tor Fi nan ce i ro – Lu is mar No gue i ra Cos ta

• Di re tor Fi nan ce i ro Adjun to – Antô nio Riz za

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 João Leão.

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

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 vo des sas pro po si ções.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39192). Em fun ção da dis ci -
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,

26252 Ter ça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL De zem bro de 2002

DEZEMBRO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Tam bém sob o as pec to de téc -
ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per -
fe i ta con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men -
tar nº 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 531, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998.

III – Voto

Uber lân dia, a gran de me tró po le do Triân gu lo Mi -
ne i ro, com seus mais de qua tro mil qui lô me tros qua -
dra dos de ter ri tó rio e uma po pu la ção su pe ri or a meio
mi lhão de ha bi tan tes, é um dos mais prós pe ros mu ni -
cí pi os de Mi nas Ge ra is e apre sen ta uma das me lho -
res op ções de in ves ti men to em todo o Bra sil.

Si tu an do-se a 550 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te 
e a 590 qui lô me tros de São Pa u lo, be ne fi cia-se da
meia dis tân cia des ses dois gran des cen tros de de sen -
vol vi men to. Tem uma gran de ati vi da de eco nô mi ca, re -
u nin do mais de 400 in dús tri as e mais de dois mil es ta -
be le ci men tos co mer ci a is, e uma in ten sa ati vi da de cul -
tu ral, com 13 emis so ras de rá dio, qua tro jor na is e am -
pla ofer ta de edu ca ção do ní vel bá si co ao su pe ri or.

Des de mu i to tem po ve nho acom pa nhan do o
pro gres so de Uber lân dia. Co nhe ço de per to seus lí -
de res e sua gen te, to dos de di ca dos ao pro gres so e
ao de sen vol vi men to do mu ni cí pio.

É, por tan to, com gran de pra zer, que dou pa re cer 
fa vo rá vel à cri a ção da pri me i ra rá dio co mu ni tá ria de
Uber lân dia que, te nho cer te za, mu i to con tri bu i rá para
o de sen vol vi men to so ci al, cul tu ral e para o en tre te ni -
men to 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 531, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção pa ten te, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela Apro -
va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção da Rá dio Co -
mu ni tá ria Di men são – ARCOD a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is, 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, 10 de de zem bro de 2002.  –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor, Pre si den te.
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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:
....................................................................................

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;
....................................................................................

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

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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 
DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nú -
me ro 4.117 de 27 de agos to de 1962.

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

PARECER Nº 1.346, 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 532, de
2002 (nº 1.944/2001, 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 Amar go sa a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Amar go sa, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or
Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral do Cân di do

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 532, de 2002 (nº 944, 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 Amar go sa a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Amar -
go sa, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680, 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 504, de 23 de
agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com
o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Amar go sa (cf. fl. 17): co mu ni tá ria, en tre tan to, vi -
go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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. Sob o as pec to de téc ni ca le -
gis la ti va, ob ser va-se que o pro je to está em per fe i ta
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con so nân cia com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 532, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 532, de 2002 não evi den ci -
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
Apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Amar go sa a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Amar go sa, Esta do da Ba hia,
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, 11 de de zem bro de 2002. 
Pre si den te, Re la tor.

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:

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
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PARECER Nº 1.347, 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 535, de
2002 (nº 1.358/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são à LK 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 Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner
Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir Ga bar do

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 535, de 2002 (nº 1.358, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à LK Ra di o di fu são 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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.962,
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 6 de
de zem bro de 2000, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

E a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to LK Ra di o di fu são Ltda. (cf. fl. 53):

 Nome do Só cio Co tis ta      Co tas de Par ti ci pa ção
• Car los Mar tins Gon çal ves 135.000
• Ma ria Apa re ci da da Sil va Mar tins 15.000
 To tal de Co tas 150.000

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 Mar çal Fi lho.

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

II – Aná li se

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 e 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.
Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob ser va-se que o
pro je to está em per fe i ta con so nân cia com o dis pos to na
Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que 
dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a
con so li da ção das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 535, de 2002, não evi den ci ou
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
APROVAÇÃO do ato que apro va a re no va ção da con -
ces são à LK Ra di o di fu são 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 Cu -
ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, 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, 10 de de zem 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 Comunicação Social

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

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

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

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

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

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do ar ti go 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da ção 
dos atos nor ma ti vos que men ci o na .

....................................................................................
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PARECER Nº  1.348, 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 541, de
2002 (nº 1.55772001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Ser ra na FM S/C 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 cho e -
i ras de Ma ca cu, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor:Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Relatório

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 541, de 2002 (nº 1.557, 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 Ser ra na FM S/C 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 Ca cho e i ras de Ma ca -
cu, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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
173, 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. 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Ser ra na FM S/C Ltda. (cf. fl. 41):

Nome do Só cio Co tis ta    Co tas de Par ti ci pa ção
• Ja i ro Oli ve i ra Aqui no 30.000
• Ro nal do Luiz Lis boa Herdy 30.000
To tal de Cos tas 60.000

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 Pi -
men tel Go mes.

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

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, é dis ci pli na do, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pela
Re so lu ção nº 39, de 1º de ju lho 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 541, de 2002, não evi den ci ou 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.

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
aos 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 541, de 2002, não evi den ci -
ou 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 que ou tor ga per mis são à Rá -
dio Ser ra na FM S/C  Ltda., para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ca cho e i ras de Ma ca cu, Esta do do Rio de Ja ne -
i ro, 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, 10 de de zem bro de 2002.
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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 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 1.349, 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 563, de
2002 (nº 1.353/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são a Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ca bro bó, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor Oli ver Ga bar do
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I – Relatório

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 563, de 2002 (nº 1.353, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são a Rá dio Fe li ci da de FM 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 Ca bro bó, Esta do de
Per nam bu co.

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 172,
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. 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.

E a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Fe li ci da de FM/Ltda. (cf. fls. 11/12):

Nome do Só cio Co tis ta       Co tas de Par ti ci pa ção
• Ana Jo sep ha Cruz de Sou za Co e lho 1.200

•José Apa re ci do Fer re i ra 300
• (a in te gra li zar pe los só ci os) 4.500
To tal de Co tas 6.000

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 Sa u lo Co e lho.

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

II – Aná li se

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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 563, de 2002, não evi den ci ou 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.

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
aos 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 563, de 2002 não evi den ci -
ou 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 APROVAÇÃO do ato que ou tor ga per mis são a
Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ca bro bó, Esta do de Per nam bu co, 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, 10 de  de zem bro de 2002.
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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;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Comunicação Social

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.350, 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 566, de
2002 (nº 1.818 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Rá dio Fe li ci da de EM 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 Pe tro -
lân dia, Esta do de Per nam bu co.

Relator:Se na dor Oli vi r Ga bar do
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I – Relatório

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 566, de 2002 (nº 1.818, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Rá dio Fe li ci da de FM 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 Pe tro lân dia, Esta do de Per -
nam bu co.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 30, de
2002, 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 15 de
ja ne i ro de 2002, 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. 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Fe li ci da de EM Ltda. (cf. fls. 11/12):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
• Ana Josepha Cruz de Souza Coelho 1.200
•José Aparecido Ferreira 300
• A integralizar pelos sócios 4.500
To tal de Co tas 6.000

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 San -
tos Fi lho.

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

II – Análise

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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 566, de 2002 não evi den ci ou 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.

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
aos 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 566, de 2002, não
evi den ci ou 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 que
ou tor ga con ces são à Rá dio Fe li ci da de FM Ltda.,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia, Esta do de
Per nam bu co, 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, 10 de de zem bro de 2002.
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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:

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

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;

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

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 1.351, 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 570, de
2002 (nº 1.880/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Inter vox Trans mis sões e
Sis te mas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Por to Belo, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff
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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 (PDS) nº 570, de 2002
(nº 1.880, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Inter vox
Trans mis sões e Sis te mas 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 Por to Belo, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 34, de
2002, 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 706,
de 26 de no vem bro 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. 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Inter vox Trans mis sões e Sis te mas Ltda.
(cf. fl. 39):

Nome do Só cio Co tis ta    Co tas de Par ti ci pa ção
João Ca nos Pryto luk  20.000
Ro ger dos San tos 20.000
To tal de Co tas 40.000

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 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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 570, de 2002 não evi den ci ou 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.

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 RISF.

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
aos 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 570, de 2002, não evi den ci -
ou 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 que ou tor ga per mis são à Inter -
vox Trans mis sões e Sis te mas Ltda., para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Por to Belo, Esta do de San ta Ca ta ri -
na, 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, 10 de de zem 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 Comunicação Social

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 1.352, 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 572, de
2002 (nº 1.767/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são e De sen vol vi -
men to Co mu ni tá rio de For qui lha  – Se nhor 
Antô nio Fer re i ra Go mes Mar tins a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de For qui lha, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do
Re la tor ad hoc: Oi vir Ga bor do
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I – Relatório

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo (PDS) nº 572, de 2002 (nº 1.767, 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 de Ra di o di fu são e De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de For qui lha – Se nhor Antó nio Fer re i ra Go mes
Mar tins a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de For qui lha, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.042,
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 128,
de 19 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. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Ra di o -
di fu são e De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de For qui lha
– Se nhor Antó nio Fer re i ra Go mes Mar tins (cf. fls.
25/26):

•Pre si den te: Jor ge Urçu li no Mar tins

•Se cre tá rio Ge ral: Anto nio Was hing ton Sam pa io de Sou za

•Te sou re i ro: Edi val do Luís Sou za

•Di re tor de Ope ra ções: Fran cis co La es sio Melo Sou za

•Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al: Car los Cé sar Mar tins

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 Ro ber to Ba les tra.

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

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), 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.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti -
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo, a ma té ria é re gu la da pelo Re gu la men to dos Ser -
vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra ções
pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con tu do, en con tra dis ci pli na es pe ci fi ca na Lei nº
9.612, de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº
2.615, do mes mo ano.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor -
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser -
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci pli na pró pria
da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to, vi go ra o en -
ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se apli ca aos
atos de ou tor ga des se ser vi ço.

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 RISF.

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 572, de 2002 não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, 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 que au -
to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são e De sen vol -
vi men to Co mu ni tá rio de For qui lha  – Se nhor Antô -
nio Fer re i ra Go mes Mar tins a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de For qui lha,
Esta do do Ce a rá, 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, 10 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção ao 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.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26267

    209DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do ar ti go 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da ção 
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

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

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei n.
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.
....................................................................................

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 n. 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 1.353, 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 574, de
2002 (nº 1.545/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Con quis ta 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 São Ma te us, Esta do do Espí ri to 
San to.

Re la tor: Se na dor Luiz Pas to re

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 574, de 2002 (nº 1.545, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Con quis ta 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 São Ma te us,
Esta do do Espí ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 997, 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 433,
de 7 de agos to 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. 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 com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Con quis ta Co mu ni ca ção Ltda. (cf. fl. 8):

Nome do Só cio Co tis ta       Co tas de Par ti ci pa ção
• Vi vi a ne Bas tos Ma cha do 100.000
• Ro dol fo Oli vi er de Pa u la 100.000
• Da ni el le Fi gue re do Na u fal 100.000
To tal de Co tas 300.000

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 Alex Can -
zi a ni.

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.
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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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 574, de 2002 não evi den ci ou 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.

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
aos 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 574, de 2002 não evi den ci -
ou 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 que ou tor ga per mis são à Con -
quis ta Co mu ni ca ção Ltda., para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de São Ma te us, Esta do do Espí ri to San to, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

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 1.354, 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 579, de
2002 (nº 1.832/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra Boa Nova de Go i a né sia 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 i a né sia, Esta do de
Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Re la tor: ad hoc: 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 579, de 2002 (nº 1.832, 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 Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Boa
Nova de Go i a né sia 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 i a né sia, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 142, de
2002, 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 762,
de 6 de de zem bro 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 en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Boa Nova de
Go i a né sia (cf. fl. 19246):

• Pre si den te – Ada ir Ara ú jo da Sil va
• Vice-Pre si den te – Di vi no Alva ren ga de Sou za
• Se cre tá ria – Ma ria José San tos Alva ren ga
• Te sou re i ro – Ney de dos Pas sos Va len te Me de i ros

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 Au gus to Fran co.

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 579, 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
en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
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Cul tu ra Boa Nova de Go i a né sia 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 11 de de zem bro de 2002. –  

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CA PÍ TU LO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

§ 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.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 1.355, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº
294, de 2002, do Se na dor Edu ar do Su -
plicy que so li ci ta ao Mi nis tro da Fa zen da
in for ma ções so bre de nún ci as de ir re gu -
la ri da des em pro je tos fi nan ci a dos pelo
Ban co do Nor des te do Bra sil – BNB –, no 
pe río do de 1995 a 2002, cu jos va lo res ul -
tra pas sam a ci fra de R$ 300.000,00 (tre -
zen tos mil re a is).

Re la tor “Ad Hoc”: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio:

O pre sen te re que ri men to, subs cri to pelo emi -
nen te Se na dor Edu ar do Su plicy, visa a so li ci tar, ao
Exmº. Mi nis tro da Fa zen da, in for ma ções so bre de -
nún ci as de ir re gu la ri da des em pro je tos fi nan ci a dos
pelo Ban co do Nor des te do Bra sil – BNB –, no pe río do 
de 1995 a 2002, cu jos va lo res ul tra pas sam a ci fra de
R$ 300.000,00 (tre zen tos mil re a is).

A pro po si ção foi dis tri bu í da à Co mis são Di re to -
ra, que, aca tan do voto do ilus tre re la tor, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, de ci diu en ca mi nhá-la a esta Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para
aná li se da cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e
per ti nên cia dos fun da men tos da so li ci ta ção.

É o re la tó rio.
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II – Aná li se

Nos ter mos do art. 9º, do Ato da Mesa nº 1, de
2001, esta Co mis são deve se ma ni fes tar so bre a
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e per ti nên cia
dos fun da men tos da pro po si ção em aná li se.

A aná li se da pro po si ção re ve lou que os pres su pos -
tos de cons ti tu ci o na li da de for mal e ma te ri al fo ram aten di -
dos. Com efe i to, o re que ri men to de in for ma ção se en -
qua dra na com pe tên cia cons ti tu ci o nal de fis ca li za ção do
Con gres so Na ci o nal (art. 49, in ci so X, da CF), bem como
é di ri gi do a Mi nis tro de Esta do, con so an te dis põe o art.
50, § 2º, da CF. A ini ci a ti va par la men tar in di vi du al é le gí ti -
ma, es tan do em sin to nia com o art. 61, ca put, da Lei Ma -
i or, e com o Ato.da Mesa nº 1, de 2001.

Impor tan te sa li en tar que as in for ma ções so li ci -
ta das são de na tu re za si gi lo sa. Por esse mo ti vo, apli -
ca-se ao pre sen te re que ri men to o dis pos to na Se ção
II, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Enten de mos que as in for ma ções so li ci ta das re -
la ci o nam-se à com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres -
so Na ci o nal (art. 49, in ci so X, da CF), o que sa tis faz
as for ma li da des re gi men ta is pre vis tas no ca put do
art. 80, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

O re que ri men to tam bém me re ce ser apro va do,
quan to ao mé ri to, bem como são só li dos os fun da -
men tos da so li ci ta ção. Por isso, jul ga mos im pe ri o so o
en vio ao Se na do Fe de ral das in for ma ções re que ri das 
pelo ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy, que de cla ra ter
re ce bi do inú me ras de nún ci as de ir re gu la ri da des em
pro je tos fi nan ci a dos pelo Ban co do Nor des te.

Como bem ob ser vou o au tor, as in for ma ções
so li ci ta das se rão “de gran de im por tân cia para iden ti fi -
car as ca u sas de al guns “ra los” que per mi tem a dre -
na gem dos re cur sos pú bli cos”.

Pe las pre ce den tes ra zões, nos so voto é pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e per ti nên cia
dos fun da men tos do Re que ri men to nº 294, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2002. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Jé fer son Pe res, Re la tor Ad
hoc – Le o mar Qu in ta ni lha – Fran ce li no Pe re ria –
Antô nio Car los Ju ni or – Edu ar do Su plicy – Ro me ro
Jucá – Osmar Dias – José Fo ga ça – Wal deck Orné las 
– Ri car do San tos – Be ní cio Sam pa io – Íris Re zen de –
Se bas tião Ro cha – Pe dro Si mon – José Agri pi no.

EMENDA Nº 1-CCJ
Ao Re que ri men to nº 294, de 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro se jam re ti ra das as ex pres sões “cu jos

va lo res ul tra pas sam R$300.000,00 (tre zen tos mil re a -
is)” do pre sen te Re que ri men to.

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍ TU LO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CA PÍ TU LO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

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:
....................................................................................

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;
....................................................................................

Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma -
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im por -
tan do cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem jus -
ti fi ca ção ade qua da.
....................................................................................

§ 2º  As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri -
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não - aten di men to, no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas.
....................................................................................
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Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................
....................................................................................

FRAGMENTO DAS NOTAS
TAQUIGRÁFICAS DA REUNIÃO

DA CCJ DO DIA 4-12-02.   

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Com 
a con cor dân cia do emi nen te Se na dor Jef fer son Pe -
res a ele con ce do a pa la vra.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs Se na do res, tra ta-se de re que ri men -
to do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do in for ma -
ções ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da so bre su -
pos tas ir re gu la ri da des em pro je tos fi nan ci a das pelo
Ban co do Nor des te do Bra sil – BNB-, no pe río do de
1995 a 2002.

Foi a Mesa Di re to ra que so li ci tou a oi ti va des ta
Co mis são.

O pa re cer do ilus tre Se na dor Ade mir Andra de
é o se guin te.

Aná li se:

“Nos ter mos do art. 9º, do Ato da Mesa nº
1/2001, esta Co mis são deve se ma ni fes tar so bre a
cons ti tu ci o na li da de, mé ri to e per ti nên cia dos fun da -
men tos da pro po si ção em aná li se, que re ve lou que
os pres su pos tos de cons ti tu ci o na li da de for mal e ma -
te ri al fo ram aten di dos.

Com efe i to, o re que ri men to se in for ma ção se
en qua dra na com pe tên cia cons ti tu ci o nal.

Sr. Pre si den te, a po lu i ção so no ra está mu i to
ele va da nes te re cin to.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – V.
Exª sabe que quan do San ta Ca ta ri na e Rio Gran de
do Sul se re ú nem, há sem pre essa pro ba bi li da de.

Peço aten ção para o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Com efe i to, o re que ri men to de in for ma ção se en qua -
dra na com pe tên cia cons ti tu ci o nal de fis ca li za ção do 
Con gres so Na ci o nal, art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i -
ção, bem como é di ri gi do a Mi nis tro de Esta do, con -
for me dis põe o art. 50, § 2º da Car ta Mag na.

A ini ci a ti va par la men tar in di vi du al é le gí ti ma,
es tan do em sin to nia com o art. 61, ca put da Lei Ma -
i or e com o ato da Mesa nº 1, de 2001.

É im por tan te sa li en tar que as in for ma ções so li -
ci ta das são de na tu re za si gi lo sa.

Por esse mo ti vo, apli ca-se ao pre sen te re que ri -
men to o dis pos to na se ção II, do Ato da Mesa nº 1,
de 2001.

Enten de mos que as in for ma ções so li ci ta das se 
re la ci o nam à com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres -
so Na ci o nal, art. 49, in ci so X da Cons ti tu i ção, o que
sa tis faz as for ma li da des re gi men ta is pre vis tas no
ca put do art. 8º do Ato da Mesa nº 1.

O re que ri men to tam bém me re ce ser apro va do
quan to ao mé ri to, bem como são só li dos os fun da -
men tos da so li ci ta ção.

Por isso, jul ga mos im pe ri o so o en vio ao Se na -
do Fe de ral das in for ma ções re que ri das pelo ilus tre
Se na dor Edu ar do Su plicy, que de cla ra ter re ce bi do
inú me ras de nún ci as de ir re gu la ri da des em pro je tos
fi nan ci a dos pelo Ban co do Nor des te.

Como bem ob ser vou o au tor da pro pos ta, as in -
for ma ções se rão de gran de im por tân cia para iden ti fi car
as ca u sas de al guns “ra los, que per mi tem a dre na gem
de re cur sos pú bli cos” (pa la vras do re que ren te).

Pe las pre ce den tes ra zões, nos so voto é pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e per ti nên -
cia dos fun da men tos do Re que ri men to nº 294.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Em
dis cus são o pa re cer do Re la tor.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, ape nas para con cor dar com o pa re cer e
en ca mi nhar fa vo ra vel men te à ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra 
para dis cu tir.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com cer te za, o pe di do de in for ma ção tem um dado de
re a li da de, pelo me nos no co nhe ci men to ex clu si vo do
Se na dor Edu ar do Su plicy. Ele de se ja in for ma ções de
de nún ci as de ir re gu la ri da des em pro je tos fi nan ci a dos
pelo Ban co do Nor des te do Bra sil no pe río do de 1995 a 
2002, cu jos va lo res ul tra pas sem R$300 mil.

Ora, é cla ro que ele deve ter al gu ma in for ma ção a
res pe i to para ca rac te ri zar aqui o pe río do do tem po e, ao
mes mo tem po, o va lor do fi nan ci a men to. A mi nha su ges -
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tão é no sen ti do de se re ti rar as ex pres sões “cu jos va lo -
res ul tra pas sem R$300 mil”, para que o pro ces so fos se
ge né ri co para trans mi tir in for ma ções de ir re gu la ri da des
nes se pe río do em to das as tran sa ções efe tu a das pelo
Ban co do Nor des te.

Qu e ro aqui, des de logo, por cum pri men to do
de ver, di zer que o Ban co do Nor des te é uma ins ti tu i -
ção mu i to bem di ri gi da, mu i to bem cons ti tu í da, de
con ce i to ele va do no nor des te bra si le i ro e em Mi nas
Ge ra is e que qual quer dú vi da deve ser es cla re ci da.
Ape nas en ten do que de ve ría mos re ti rar as ex pres -
sões ”cu jos va lo res ul tra pas sem R$300 mil”, para
que as in for ma ções se es ten dam a to das as tran sa -
ções nes se pe río do.

A mi nha pro pos ta está ba se a da no fato de que o 
pe di do de in for ma ção con tém im pli ci ta men te um
dado re le van te, por se tra tar de um Se na dor mu i to cu -
i da do so, que é o Se na dor Edu ar do Su plicy, que, além
de fi xar o pe río do de 1995 a 2002, fala em va lo res que 
ul tra pas sem R$300 mil. Ora, to dos ou qua se to dos ul -
tra pas sam a R$300 mil. Então, era pre fe rí vel que re ti -
rás se mos a ex pres são “que ul tra pas sam a R$300mil”
e o pe di do se ria ge né ri co para to das as in for ma ções.
Qu e ro res sal var, des de logo, o con ce i to em que se
tem o Ban co do Nor des te, não faço isso para de fen -
dê-lo, ape nas para pre ser var a sua ido ne i da de, mas
en ten do que a bus ca de in for ma ções a res pe i to des se 
as sun to, ge ne ri ca men te, é im por tan te e é um de ver
do Con gres so.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, como
au tor da ma té ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Sr. Pre -
si den te, a ex pres são “os va lo res que ul tra pas sem a
R$300 mil” leva em con ta o sen ti do da ra zo a bi li da de.

Em ver da de, o Ban co do Nor des te do Bra sil, cu -
jas ati vi da des o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra co nhe ce
bem, nes tes úl ti mos anos, de sen vol veu ope ra ções
de no mi na das de mi cro cré di to de va lo res me no res
que R$300 mil. Inclu si ve, o Ban co do Nor des te do
Bra sil tem de sen vol vi do uma ati vi da de al ta men te me -
ri tó ria com em prés ti mos do tipo mi cro cré di to e, so bre
isso, não te nho no tí ci as de qua is quer pro ble mas.
Acre di to na se ri e da de da ad mi nis tra ção do Ban co do
Nor des te, mas pode ter ha vi do al guns ca sos, e, do
pon to de vis ta da ra zo a bi li da de pro ces su al, para que
não haja um nú me ro gi gan tes co de pro ce di men tos a
se rem exa mi na dos, é que li mi tei o va lor aci ma de
R$300 mil.

Res sal to que este re que ri men to é di ri gi do ao
Mi nis tro Pe dro Ma lan, que está com ple tan do oito

anos de exer cí cio no Mi nis té rio da Fa zen da. Co nhe ço
o Mi nis tro Pe dro Ma lan e te nho tido com S. Exª uma
re la ção sem pre de mu i to res pe i to.

Aliás, Sr. Pre si den te, há um re que ri men to pen den -
te, apro va do pelo Ple ná rio do Se na do, para que o Mi nis -
tro Pe dro Ma lan ve nha ao ple ná rio do Se na do dis cu tir o
acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. O Se na dor 
Lí der do Go ver no, Ro me ro Jucá, hoje pela ma nhã, in for -
mou-me que o Mi nis tro Pe dro Ma lan está pron to a com -
pa re cer ao Se na do no pró xi mo dia 17 – apro ve i to para
dar esta in for ma ção por que é algo de in te res se de to dos
os Se na do res. O Se na dor Ro me ro Jucá, o Pre si den te
Ra mez Te bet e eu con ver sa re mos so bre o me lhor lo cal
para re a li zar mos esse en con tro, se no ple ná rio ou na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Apro ve i to esta opor tu -
ni da de para que to dos os Se na do res pos sam opi nar a
res pe i to, pois será a úl ti ma opor tu ni da de de um diá lo go,
nes te ano ain da, com o Mi nis tro Pe dro Ma lan.

Mas, no caso do Ban co do Nor des te, será uma
for ma de S. Exª dar trans pa rên cia to tal às prin ci pa is
ope ra ções de em prés ti mo, trans pa rên cia essa que
pre ci sa ter o nos so co nhe ci men to, mas sob a nos sa
res pon sa bi li da de do si gi lo. Po de re mos ter o co nhe ci -
men to, mas te re mos que obe de cer ao prin ci pio do si -
gi lo, e isso, ob vi a men te, será res pe i ta do por cada um
dos Srs. Se na do res. Essa in for ma ção, uma vez vin do
ao Se na do, é pas sí vel de co nhe ci men to de to dos os
Se na do res. Cre io que se ria até pró prio que ti vés se -
mos, como uma ati vi da de re gu lar, sem pre em que
hou ves se em prés ti mos a taxa de ju ros me no res do
que aque las pra ti ca das no mer ca do, como nor mal -
men te são efe tu a das pe las ins ti tu i ções ofi ci a is de cré -
di to, um pro ce di men to nor mal de trans pa rên cia, de
co nhe ci men to da opi nião pú bli ca so bre a des ti na ção
e os ob je ti vos des se em prés ti mo.

E mu i to mais nes se sen ti do que este re que ri -
men to está sen do apre sen ta do.

SR. PRESIDENTE  (Ber nar do Ca bral) – Com
es sas ex pli ca ções, a Pre si dên cia en cer ra a dis cus -
são e pas sa à vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pa -
re cer do emi nen te Re la tor, aqui fun ci o nan do como
Re la tor ad hoc, Se na dor Jef fer son Pé res, per ma ne -
çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, com o aden do do Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra?

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Sim,
com o aden do, não foi re je i ta do.
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PARECER Nº 1.356, 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 184, de
1999 (nº 33/99, 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 Bro tas 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 Pi raí do Sul,
Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Oli vir Ga bar do (Art. 84 Risf)

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 184, de 1999 (nº 33,
de 1999, 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 Bro tas 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 Pi raí do Sul, Esta do do
Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.375,
de 1997, 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 6 de
no vem bro de 1997, 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, XLI, 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 Bro tas Ltda. (cf fl. 104):

Nome do Só cio Co tis ta      Co tas de Par ti ci pa ção 
• Mar zi Mi léo Scor sim 4.000
• Le o mar de Oli ve i ra Scor sim 1.000
To tal de Co tas 5.000

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

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

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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 184, de 1999, 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, 10 de de zem 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.
....................................................................................

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

§ 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.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pa re -
ce res li dos vão 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 Nº 0051 /02-CEsp-”Rio São Fran cis co” 

Bra sí lia, 25 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Espe -

ci al des ti na da ao “Acom pa nha men to e Ava li a ção do
Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi -
dro grá fi ca do Rio São Fran cis co e da ins ta la ção do
res pec ti vo Co mi tê de Ba cia (ins ti tu í dos pe los De cre -
tos S/N de 5 de ju nho de 2001)”, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que esta Co mis são en cer rou seus tra ba -
lhos no dia 20 de no vem bro do ano em cur so.

Na opor tu ni da de, en ca mi nho a Vos sa Exce lên -
cia o Re la tó rio Fi nal, apro va do, por una ni mi da de, na
Co mis são, em re u nião re a li za da no úl ti mo dia 20 pp,
para as pro vi dên ci as de pra xe.

Aten ci o sa men te,   –   Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
Pre si den te.
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RELATÓRIO FINAL
Nº 1, DE 2002

REQUERIMENTO Nº 392, DE 2001
(Se na dor Wal deck Orne las)

Re que i ro, nos ter mos do art. 74 do Re gi men to
Inter no, a cri a ção, no Se na do Fe de ral, de uma Co -
mis são Espe ci al de Acom pa nha men to e Ava li a ção
do Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba -
cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co e da ins ta la -
ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia (ins ti tu í dos pe -
los De cre tos S/N de 5 de ju nho de 2001), com o ob -
je ti vo de:

a) acom pa nhar os pro gra mas de sen -
vol vi dos no âm bi to do Pro je to de Con ser va -
ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca
do rio São Fran cis co e ava li ar sua efi cá cia,
efi ciên cia e efe ti vi da de;

b) de ba ter, pes qui sar e di vul gar es tu -
dos so bre o as sun to, bem como exa mi nar e
ela bo rar pro po si ções le gis la ti vas es pe cí fi -
cas, que se rão en ca mi nha das ao Ple ná rio
do Se na do.

Na com po si ção da re fe ri da co mis são, in te gra -
da por sete ti tu la res e igual nú me ro de su plen tes,
res pe i ta do o prin cí pio cons ti tu ci o nal da re pre sen ta -
ção pro por ci o nal dos par ti dos e blo cos par la men ta -
res, nos ter mos do § 1º do art. 58 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, de ve rão es tar re pre sen ta dos os Esta dos de 
Mi nas Ge ra is, Ba hia, Per nam bu co, Ala go as, Ser gi -
pe, Go iás e Dis tri to Fe de ral, onde se lo ca li za a Ba -
cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co.

A re fe ri da co mis são de ve rá fun ci o nar, ini ci al -
men te, pelo pra zo de 18 me ses, a par tir da sua ins -
ta la ção, uma vez que as ações que se rão acom pa -
nha das só apre sen tam re sul ta dos no mé dio e lon go
pra zo, de modo que é in dis pen sá vel mo ni to rá-las
até que se tor nem ir re ver sí ve is.

Para o cum pri men to de suas fi na li da des, a co -
mis são po de rá re a li zar au diên ci as pú bli cas com en -
ti da des da so ci e da de e so li ci tar o de po i men to de
au to ri da des e ci da dãos so bre as ma té ri as de seu in -
te res se, nos ter mos dos in ci sos II e V do § 2º do art. 
58 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art.
90 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

A cri a ção, por de cre to do úl ti mo dia 5 de ju nho –
dia mun di al do meio am bi en te – do Pro je to de Con -

ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio
São Fran cis co, pre vê ações que de ve rão ser con ce bi -
das e exe cu ta das, de for ma par ti ci pa ti va e in te gra da,
pe los Go ver nos Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is, jun -
to com a so ci e da de ci vil or ga ni za da, e que po dem vir
ao en con tro das ex pec ta ti vas de tan tos quan tos vi -
ven ci am a si tu a ção crí ti ca por que pas sa o rio São
Fran cis co.

Com efe i to, o pro je to de re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co, de ve rá com pre en der ações de des -
po lu i ção, con ser va ção de so los, con vi vên cia com
a seca, re flo res ta men to e re com po si ção de ma tas
ci li a res, for ta le ci men to da ges tão am bi en tal, ges -
tão in te gra da de re sí du os só li dos, edu ca ção am bi -
en tal e apo io a pro je tos para a cri a ção, con ser va -
ção e ma ne jo sus ten tá vel dos par ques e das áre as 
de pro te ção am bi en tal da ba cia e dos seus en tor -
nos, bem como a con ser va ção e o uso sus ten tá vel 
da bi o di ver si da de e dos re cur sos ge né ti cos, fun -
da men tal não ape nas para a me lho ria das con di -
ções de ofer ta de água da ba cia, se gun do seus
usos pri o ri tá ri os, como tam bém para a con ser va -
ção am bi en tal e o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al da re gião. São ne ces sá ri as tam bém me di -
das para re gu la ri za ção da va zão do rio e as se gu -
rar a dis po ni bi li da de de água.

De im por tân cia es tra té gi ca para o de sen vol -
vi men to re gi o nal, em es pe ci al do semi-ári do bra si -
le i ro, a Ba cia do rio São Fran cis co, com cer ca de
630 mil qui lô me tros qua dra dos, cor res pon de a
7,5% da área do País e pos sui uma po pu la ção de
mais de 12 mi lhões de ha bi tan tes. Uti li za da para
os pro pó si tos da na ve ga ção, ge ra ção de ener gia
elé tri ca e ir ri ga ção, a Ba cia do rio São Fran cis co
vem sen do ví ti ma de um cla ro pro ces so de de gra -
da ção am bi en tal, com pro me ten do o seu pa pel e a
sua pre sen ça na vida so ci al e eco nô mi ca de sua
área de in fluên cia.

A im ple men ta ção de pro je to de ta ma nha im -
por tân cia para o País, sua con cep ção e es tra té gia
de im plan ta ção deve ser vis ta de per to pelo Con -
gres so, no exer cí cio de sua fun ção cons ti tu ci o nal de
acom pa nha men to e ava li a ção de pro gra mas de
obras, pla nos na ci o na is, re gi o na is e se to ri a is de de -
sen vol vi men to. Por esse mo ti vo, es tou re que ren do,
nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção da Co mis são
Espe ci al de Acom pa nha men to e Ava li a ção do Pro je -
to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro -
grá fi ca do rio São Fran cis co.

Sala das Ses sões, 28 de ju nho de 2001.  – Se na -
dor Wal deck Orne las. 
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RELATÓRIO FINAL
Nº 1, DE 2002

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO 

DO RIO SÃO FRANCISCO

1 INTRO DU ÇÃO

1.1 His tó ri co

Por meio do Re que ri men to nº 392, de 2001, do 
Se na dor Wal deck Orné las, foi cri a da, no Se na do Fe -
de ral, co mis são es pe ci al des ti na da a acom pa nhar e
ava li ar o Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da 
Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co, es ta be le ci -
do por meio de De cre to Fe de ral de 5 de ju nho de
2001, bem como a ins ta la ção do res pec ti vo Co mi tê
de Ba cia, cri a do igual men te por De cre to Fe de ral na
mes ma data.

Insta la da em 10 de ou tu bro do mes mo ano,
data em que tam bém ini ci ou seus tra ba lhos, a Co -
mis são op tou pela apre sen ta ção de re la tó ri os par ci -
a is ao lon go de suas ati vi da des, em an te ci pa ção ao
re la tó rio fi nal. Nes se sen ti do, fo ram apro va dos re la -
tó ri os pre li mi na res em 12 de zem bro de 2001, 5 de
ju nho de 2002 e 30 de ou tu bro de 2002.

Em aten di men to ao dis pos to no art. 76 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, foi es ti pu la da a
data de 15 de de zem bro do pre sen te ano para o tér -
mi no dos tra ba lhos da Co mis são.

1.2 Au diên ci as
Du ran te os tra ba lhos da Co mis são fo ram re a li -

za das 24 re u niões or di ná ri as, sen do cin co de na tu re -
za ad mi nis tra ti va e de ze no ve vol ta das para a re a li za -
ção de au diên ci as pú bli cas des ti na das a co li gir in for -
ma ções que per mi tis sem ava li ar as opor tu ni da des e
as li mi ta ções com que se de pa ra o Pro je to de Con ser -
va ção e Re vi ta li za ção do rio São Fran cis co e Insta la -
ção do Res pec ti vo Co mi tê de Ba cia, bem como
acom pa nhar a exe cu ção das di ver sas eta pas do Pro -
je to.

Essas au diên ci as são apre sen ta das aba i xo.
23-10-2001 – Dr. Alde nir Cha ves Pa ra guas su  –

Di re tor de Pro gra mas da Se cre ta ria Exe cu ti va do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te (MMA) e mem bro su plen te
do Pro je to de Re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co.

30-10-2001 – Dr. Jer son Kel man  – Pre si den te
da Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA).

6-11-2001 – Dr. Ro dol fo To relly  – Di re tor Subs ti -
tu to do De par ta men to de Empre go e Sa lá rio do Mi nis -
té rio do Tra ba lho e Empre go e Dr. Hum ber to Can de i as

Ca val can ti  – Di re tor de Pro te ção Ambi en tal do
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).

13-11-2001 – Dr. Air son Be zer ra Ló cio  – Pre si -
den te da Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les
do São Fran cis co e do Par na í ba (CODEVASF).

20-11-2001 – Dr. Mo zart de Si que i ra Cam pos
Ara ú jo  – Di re tor-Pre si den te da Com pa nhia Hi dro e lé -
tri ca do São Fran cis co (CHESF); Dr. Guy Ma ria Vil le la
Pas cho al – Di re tor de Pla ne ja men to, Pro je tos e Cons -
tru ções e Vice-Pre si den te da Com pa nhia Ener gé ti ca
de Mi nas Ge ra is (CEMIG); Dr. Amil ton Ge ral do  – Su -
pe rin ten den te de Ges tão de Po ten ci al Hi dráu li co da
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (ANEEL).

27-11-2001 – Dr. Pa u li no Cí ce ro de Vas con cel -
los  – Se cre tá rio de Meio Ambi en te e De sen vol vi men -
to Sus ten tá vel do Esta do de Mi nas Ge ra is; Dr. Fa us to
Antô nio de Aze ve do  – Di re tor do Cen tro de Re cur sos
Ambi en ta is do Esta do da Ba hia.

4-12-2001 – Dr. José Te o do mi ro de Ara ú jo  –
Pre si den te do Co mi tê Exe cu ti vo de Estu dos Inte gra -
dos da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co
(CEEIVASF).

6-3-2002 – Dr. Má rio Fer nan do de Meio San tos 
– Di re tor-Pre si den te do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te -
ma Elé tri co (ONS).

12-3-2002 – Dr. Antô nio Fé lix Do min gues  – Su -
pe rin ten den te de Co bran ça e Con ser va ção da Agên -
cia Na ci o nal de Águas (ANA).
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19-3-2002 – Dr. Hum ber to San ta Cruz Fi lho  –
Pre si den te da Asso ci a ção de Agri cul to res e Irri gan tes 
do Oes te da Ba hia (AIBA) e Dr. Fer nan do Bren da glia
Alme i da – Su pe rin ten den te da Asso ci a ção de Pro du -
to res e Expor ta do res de Hor ti gran je i ros e De ri va dos
do Vale do São Fran cis co (VALEXPORT).

3-4-2002  – Dr. Edil son de Pa u la Andra de  –
Se cre tá rio Exe cu ti vo do Co mi tê para Inte gra ção do
Rio Pa ra í ba do Sul (CEIVAP).

10-4-2002 – Dr. Gus ta vo Maia Go mes  – Di re tor
de Po lí ti ca Re gi o nal e Urba na do Insti tu to de Pes qui -
sa Eco nô mi ca Apli ca da (IPEA).

17-4-2002 – Drª Ma rí lia Qu e i roz de Re sen de
No gue i ra  – Se cre tá ria Mu ni ci pal do Meio Ambi en te
de La goa da Pra ta (MG) e Pre si den te da Asso ci a -
ção Ambi en ta lis ta do Alto São Fran cis co; Prof. Cló -
vis Edu ar do de Sou za Nas ci men to – Pro fes sor da
Uni ver si da de do Esta do da Ba hia (UNEB) e pes qui -
sa dor no Cen tro de Pes qui sa da Empre sa Bra si le i ra
de Pes qui sa Agro pe cuá ria (EMBRAPA) no semi-ári -
do.

24-4-2002 – Dr. Antô nio Ba hia Fi lho  – Di re tor do 
Cen tro de Pes qui sa de Mi lho da EMBRAPA (Sete La -
go as  – MG) e Dr. Der li Pru den te San ta na  – Pes qui -
sa dor no mes mo Cen tro.

8-5-2002 – Dr. Hype ri des Pe re i ra de Ma ce do  –
Se cre tá rio de Re cur sos Hí dri cos do Esta do do Ce a rá
e Dr. Fran cis co Vi a na  – Su pe rin ten den te de Ou tor ga
da Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA)

14-5-2002 – Prof. Arno Mas chmann de Oli ve i ra 
– De par ta men to de Ge o ciên ci as da Uni ver si da de Fe -
de ral de Ala go as (UFAL).

22-5-2002 – Pre fe i tos Mu ni ci pa is: Leô ni das
Gre gó rio de Alme i da – Pi ra po ra (MG), José Jú lio Nu -
nes de San ta na Go mes – Por to da Fo lha (SE), Jor ge
Ro ber to Gar zi e ra – La goa Gran de (PE), Ale xan dre de 
Melo To le do – Pe ne do (AL), Ha rol do Lima Ban de i ra –
Man ga (MG), Pru den te José de Mo ra es – San ta Ma -
ria da Vi tó ria (BA) e Luiz Ber ti – So bra di nho (BA).

– Se cre tá rio Mu ni ci pal de Re cur sos Hí dri cos e
Meio Ambi en te de Pe tro li na (PE) – Dr. Ru bem Fran ca.

5-6-2002 – Dr. Antô nio Pon tes Fon se ca – Di re -
tor-Pre si den te da CALSETE – Si de rur gia Ltda; Dr.
José Ba tu í ra de Assis – Se cre tá rio-Exe cu ti vo da
Asso ci a ção Bra si le i ra de Flo res tas (ABRACAVE); Dr.
Luiz Edu ar do For ma te Lo pes – Di re tor-Exe cu ti vo do
Sin di ca to da Indús tria do Fer ro no Esta do de Mi nas
Ge ra is (SINDIFER).

6-11-2002 – Dr. Jo a quim Car los Te i xe i ra Riva –
Téc ni co da Fun da ção de Estu dos e Pes qui sas Aquá -
ti cas de São Pa u lo (FUNDESPA) e con sul tor da Se -

cre ta ria do Pla ne ja men to, Ciên cia e Tec no lo gia da
Ba hia.

2. Impor tân cia da ba cia do rio São Fran cis co e
do pro je to de re vi ta li za ção

O sig ni fi ca do his tó ri co do rio São Fran cis co,
que se re fle te na de no mi na ção de “rio da uni da de
na ci o nal”, não pre ci sa ser en fa ti za do. Mais im por -
tan te aqui é res sal tar a re le vân cia eco nô mi ca e so ci -
al de que ele con ti nua se re ves tin do no pre sen te. A
im por tân cia atu al des se gran de rio fica evi den te
quan do se con si de ra, en tre ou tros as pec tos, sua ex -
ten são – 2.700 qui lô me tros a área da ba cia – 639
mil qui lô me tros qua dra dos (ocu pan do 40% do ter ri -
tó rio mi ne i ro e 54%  do ter ri tó rio ba i a no) -; o nú me ro
de ci da des si tu a das em suas mar gens – 97; a quan -
ti da de de mu ni cí pi os abran gi dos por sua ba cia –
503; a po pu la ção aí re si den te – 14 mi lhões (30% da
po pu la ção dos es ta dos abran gi dos pela ba cia), e a
ge ra ção de ener gia – 10.400 MW – em 20 usi nas hi -
dre lé tri cas.

O gran de mar co his tó ri co a su bli nhar a im por -
tân cia eco nô mi ca do São Fran cis co foi a pro gres si va 
im plan ta ção, a par tir de me a dos do sé cu lo XX, da
re fe ri da rede de usi nas, que de sem pe nhou pa pel
cru ci al na ofer ta de ener gia para o nor des te bra si le i -
ro, hoje um sis te ma na ci o nal in ter li ga do.

O ou tro mo men to de ci si vo foi a im plan ta ção,
es pe ci al men te a par tir dos anos oi ten ta, de gran des
pro je tos de ir ri ga ção, que abri ram as por tas para
uma ver da de i ra re vo lu ção agrí co la no nor des te, em
mo der nas ba ses téc ni cas e em pre sa ri a is, as sen tan -
do os fun da men tos para a im plan ta ção de uma for te 
agro in dús tria, ca rac te ri zan do o que tem sido cha ma -
do de “no vos ser tões”. Esse pro ces so re ves te-se de
in ques ti o ná vel al can ce para a su pe ra ção do sub de -
sen vol vi men to e da po bre za na re gião, con tri bu in do
para a re du ção das gri tan tes dis pa ri da des re gi o na is
que afli gem este País.

Essas gran des re a li za ções e, prin ci pal men te, as 
imen sas opor tu ni da des para o de sen vol vi men to so ci -
o e co nô mi co que ora se vis lum bram, com base na uti -
li za ção dos re cur sos hí dri cos des sa ba cia, en fren tam
o gra ve ris co de se rem frus tra das pela pers pec ti va de
um cres cen te dé fi cit na ofer ta de água na ba cia e pela 
de te ri o ra ção nas con di ções de na ve ga bi li da de.

Há uma per cep ção con sen su al de que, ao lado
de li mi ta ções na tu ra is im pos tas pelo ci clo hi dro ló gi co, 
os pro ble mas de va zão no rio têm sido ca u sa dos, pre -
pon de ran te men te, pela pro gres si va de te ri o ra ção nas
con di ções am bi en ta is na ba cia.
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A Co mis são ad mi tiu, des de o iní cio de seus tra -
ba lhos, o pro ble ma re pre sen ta do pela po lu i ção das
águas re sul tan te do lan ça men to de eflu en tes. Enten -
de, po rém, que o País já dis põe de vá ri os pro gra mas
vol ta dos para a re cu pe ra ção da qua li da de das águas
de nos sos rios, de modo que o Pro je to de Re cu pe ra -
ção e Re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co deve es tar
vol ta do, pri o ri ta ri a men te, para me di das que con tem -
plem o au men to na va zão dos cur sos d’água na ba cia.

Os sé ri os pro ble mas en fren ta dos pe los rios
bra si le i ros, es pe ci al men te pelo São Fran cis co –
prin ci pal ba cia hi dro grá fi ca do Nor des te bra si le i ro –,
em bo ra co nhe ci dos de lon ga data, só de i xa ram o
cam po ex clu si vo da re tó ri ca na úl ti ma dé ca da, quan -
do as di fi cul da des de abas te ci men to de água para
con su mo hu ma no as su mi ram con tor nos de ca la mi -
da de pú bli ca nas gran des re giões me tro po li ta nas e
a ope ra ção de usi nas hi dre lé tri cas pas sou a en fren -
tar a gra ve ame a ça re pre sen ta da pela agu da re du -
ção no ní vel dos re ser va tó ri os. Nes se con tex to de
cri se é que foi es ta be le ci da a Po lí ti ca Na ci o nal de
Re cur sos Hí dri cos, em 1997, e cri a da a Agên cia Na -
ci o nal de Águas (ANA), no ano 2000.

Foi ne ces sá ria, to da via, a ex pe riên cia tra u má ti -
ca do ra ci o na men to de ener gia, em 2001, com to dos 
os seus ma le fí ci os para o co ti di a no dos ci da dãos, e
a ame a ça imi nen te de co lap so da es tru tu ra pro du ti -
va do País, para que o Po der Pú bli co to mas se as
pri me i ras ini ci a ti vas con cre tas com vis tas à su pe ra -
ção des se de sa fio.

Até en tão en vol vi do ape nas com as dis cus -
sões so bre o Pro je to de Trans po si ção das Águas do
Rio São Fran cis co, que não con du zi ram a um acor -
do so bre a ma té ria – fren te aos ar gu men tos de que
a ini ci a ti va era in viá vel em fun ção da sen sí vel que da 
na va zão do no –, o Go ver no Fe de ral op tou, fi nal -
men te, por lan çar o Pro je to de Con ser va ção e Re vi -
ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis -
co e cri ar o res pec ti vo Co mi tê de Ba cia, em atos de
5 de ju nho de 2001. Em 13 de se tem bro do mes mo
ano, o Se na do Fe de ral cri ou esta Co mis são Espe ci -
al para o acom pa nha men to do Pro je to e da ins ta la -
ção do Co mi tê aci ma re fe ri dos, pela im por tân cia de
que se re ves te o tema para o País.

3 QU ES TÕES FUN DA MEN TA IS NA BA CIA E OS 
   TRA BA LHOS DA CO MIS SÃO
3.1 Ati vi da des Eco nô mi cas e De man da por 
     Re cur sos Hí dri cos

Ao lon go das ati vi da des já de sen vol vi das pela
Co mis são de Acom pa nha men to do Pro je to de Re vi -

ta li za ção do Rio São Fran cis co, ao lado da cons ta ta -
ção ób via do pa pel pre do mi nan te da ge ra ção de
ener gia hi dre lé tri ca no uso dos re cur sos hí dri cos,
bus cou-se iden ti fi car os ne xos en tre as prin ci pa is
ati vi da des eco nô mi cas na ba cia e o per fil da uti li za -
ção des ses re cur sos, de modo a iden ti fi car e en fa ti -
zar va riá ve is es tra té gi cas na ges tão da água.

A tí tu lo de ilus tra ção, vale lem brar que na ba -
cia do rio Pa ra í ba do Sul, área for te men te ur ba ni za -
da e in dus tri a li za da, so bres sa em os pro ble mas de
po lu i ção hí dri ca vin cu la dos a sa ne a men to e con su -
mo in dus tri al. A ên fa se re cai, con se qüen te men te,
so bre os pro ble mas de qua li da de da água.

Si tu a ção di ver sa ocor re na ba cia do São Fran -
cis co, onde a de man da pe los re cur sos hí dri cos tem
sido his to ri ca men te de ter mi na da pela ge ra ção de
ener gia elé tri ca e, nas úl ti mas dé ca das, tam bém
pela ir ri ga ção. A par tir des se fato, fir mou-se, na Co -
mis são de Acom pa nha men to, o con ven ci men to de
que a re vi ta li za ção da ba cia deve en vol ver, pre pon -
de ran te men te, um au men to no vo lu me de água, a
ser equa ci o na do me di an te a re gu la ri za ção da va zão 
do rio.

A po lu i ção in dus tri al e a re sul tan te da mi ne ra -
ção só as su mem re le vân cia no alto São Fran cis co
– onde es tão con cen tra dos mais de 40% da po pu -
la ção da ba cia e onde ocor re uma ex pres si va pre -
sen ça da in dús tria de trans for ma ção e da mi ne ra -
ção – e, em me nor es ca la, no cur so su pe ri or do
mé dio São Fran cis co, en quan to os gra ves da nos
am bi en ta is re sul tan tes do lan ça men to de re sí du os
do més ti cos con cen tram-se na re gião me tro po li ta na 
de Belo Ho ri zon te (MG).

Em todo o res tan te da ba cia, com re du zi da
con cen tra ção ur ba na e in dus tri al, os prin ci pa is com -
po nen tes da de man da por re cur sos hí dri cos são a
ge ra ção de ele tri ci da de e a agri cul tu ra ir ri ga da.

Se gun do a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri -
ca (ANEEL), o po ten ci al hi dre lé tri co es ti ma do na ba -
cia do São Fran cis co é de 13.670 MW, dos qua is
10.433 MW já es tão efe ti va dos, por meio das usi nas
em ope ra ção, o que cor res pon de a 76% do po ten ci al.

A ma i or par te do po ten ci al ain da não apro -
ve i ta do en con tra-se no alto e no tre cho mi ne i ro
do mé dio São Fran cis co, tan to na ca lha do rio
quan to em seus aflu en tes. Nes se seg men to do
rio, um po ten ci al de 700 MW en con tra-se em fase 
de li ci ta ção, 220 MW com li ci ta ção a ser re a li za da 
a par tir de 2003 e 308 MXV em aná li se. O res tan -
te si tua-se no ter ri tó rio ba i a no – um va lor má xi mo 
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de 400 MW – e no rio Ca ri nha nha, na di vi sa de
Mi nas Ge ra is com a Ba hia.

Com res pe i to à hi dro via do São Fran cis co,
deve-se fri sar que o tre cho na ve gá vel do rio es ten -
de-se de Pi ra po ra a Ju a ze i ro/Pe tro li na, numa ex ten -
são de 1.371 km. A Com pa nhia Ener gé ti ca de Mi nas 
Ge ra is (CEMIG) es ti ma a ca pa ci da de de trans por te,
nes se tre cho, em 3,5 mi lhões de to ne la das por ano.
Esse vo lu me de car ga cer ta men te de man da ria con -
di ções óti mas de na ve ga bi li da de, uma gran de e mo -
der na fro ta de em bar ca ções e am pla rede de co ne -
xões hi dro via/fer ro vi as/ro do vi as, para sua in ter li ga -
ção com os por tos ma rí ti mos.

Na atu a li da de, a car ga trans por ta da tem sido
ín ti ma: 42 mil to ne la das em 1998, 65.600 to ne la das
em 1999 e 58.700 to ne la das em 2000, se gun do in -
for ma ções da Admi nis tra ção da Hi dro via do São
Fran cis co (AHSFRA), vin cu la da ao Mi nis té rio dos
Trans por tes. Os pro du tos trans por ta dos têm sido,
prin ci pal men te, soja em grão, fa re lo de soja e mi lho,
no tre cho en tre Ibo ti ra ma (BA) e Ju a ze i ro/Pe tro li na,
e gip si ta no sen ti do de Ju a ze i ro/Pe tro li na para Pi ra -
po ra (MG).

O trans por te na hi dro via é re a li za do em com -
bo i os da Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis -
co (FRANAVE), atu al men te ar ren da dos a par ti cu la -
res, uti li zan do bar co de tra ção (“em pur ra dor”) e seis
cha tas, com 120m de com pri men to e 16m de boca,
cada cha ta trans por tan do 200 to ne la das, o que per -
faz um to tal de 1.200 to ne la das por com bo io, con fi -
gu ra ção ni ti da men te an ti e co nô mi ca. A em pre sa
acre di ta que, se ti ves se uma fro ta ade qua da, po de -
ria trans por tar pelo me nos 600 mil to ne la das por
ano.

O gran de pro ble ma en fren ta do pela hi dro via é
a ba i xa pro fun di da de do ca nal na ve gá vel, em mu i tos 
tre chos, prin ci pal men te na épo ca seca, fato que re -
sul ta do acú mu lo de se di men tos car re a dos para a
ca lha do rio, em um pro ces so de cor ren te de que da
de bar ran cos e de ero são la mi nar em toda a ba cia.
A AHSFRA tem re a li za do cam pa nhas de dra ga gem
nos tre chos mais crí ti cos, mas os be ne fí ci os, em bo -
ra re le van tes, fi cam bas tan te com pro me ti dos por
uma ca rac te rís ti ca mar can te no rio: o le i to mi gra tó -
rio.

Tor na-se cla ro que uma ope ra ção efi ci en te
da hi dro via exi ge que o ge ren ci a men to dos re cur -
sos hí dri cos com pa ti bi li ze essa de man da com a
re pre sen ta da pela ge ra ção de ener gia e a ir ri ga -

ção, com even tu al sa cri fí cio, ain da que pe que no, da
re fe ri da ge ra ção.

Uma vez que os fa to res edá fi cos e bió ti cos
re pre sen tam com po nen tes im por tan tes na de ter -
mi na ção do vo lu me dos cur sos d’água, fica evi -
den te que tan to a de man da quan to a ofer ta de
água se rão de ter mi na das, em alto grau, pe los
ru mos do de sen vol vi men to na ba cia e seus efe i -
tos so bre a es tru tu ra de uso da ter ra. Nes se con -
tex to, a re vi ta li za ção, ao bus car uma ofer ta cres -
cen te de água, as su me ex tra or di ná ria im por tân -
cia como ele men to ca ta li sa dor de uma re vo lu ção 
agrí co la no vale do São Fran cis co, com po nen te
de ci si vo para a su pe ra ção do sub de sen vol vi -
men to.

O cres ci men to da agri cul tu ra, es pe ci al men te
sob mo da li da des in ten si vas em mão-de-obra, re pre -
sen ta, pra ti ca men te, a úni ca al ter na ti va para uma
ab sor ção mais sig ni fi ca ti va do ex ce den te es tru tu ral
de mão-de-obra de ba i xa qua li fi ca ção. Deve-se re co -
nhe cer que mes mo uma agri cul tu ra in ten si va em ca -
pi tal, com ba i xos ín di ces de ge ra ção de em pre gos
di re tos, pro duz im por tan tes efe i tos in di re tos no to -
can te a em pre go e ren da, con for me já de mons tra do, 
de modo elo qüen te, pela ex pe riên cia vi to ri o sa dos
pro je tos de ir ri ga ção im plan ta dos na ba cia do rio
São Fran cis co, es pe ci al men te os vol ta dos à fru ti cul -
tu ra.

Vale res sal tar que da dos apre sen ta dos à
Co mis são, pelo Dr. Gus ta vo Maia Go mes, di re tor
do IPEA, re fe ren tes ao semi-ári do nor des ti no, re -
ve la ram es tag na ção ou, pelo me nos, re la ti vo de -
clí nio da eco no mia agro pe cuá ria tra di ci o nal como 
ge ra do ra de ren da. Esse qua dro é evi den ci a do
pelo fato de que, em 1998, o se tor res pon deu por
uma ren da de ape nas R$3,5 bi lhões, en quan to
que a ren da au fe ri da por fun ci o ná ri os pú bli cos e
apo sen ta da do INSS so ma va R$5 bi lhões anu a is
(vide Qu a dro). Esse úl ti mo va lor foi al can ça do
como fru to de uma ex tra or di ná ria ex pan são nas
apo sen ta do ri as, prin ci pal men te no se tor ru ral, e
igual cres ci men to do em pre go pú bli co no âm bi to
mu ni ci pal, pro pi ci a do pela nova re par ti ção das re -
ce i tas pú bli cas, de fi ni da a par tir da Cons ti tu i ção
de 1988.

Essa apro pri a ção lo cal de ren da, a des pe i to
de seus be ne fí ci os so ci a is, não pa re ce ca paz de
ge rar um pro ces so en dó ge no de cres ci men to, ha -
ven do for tes in dí ci os de que o mo de lo de ex pan -
são da ren da, via gas to pú bli co, já al can çou seu
li mi te.
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Ou tra in di ca ção, no mes mo sen ti do, é dada pelo 
fato de que, re pre sen tan do o PIB agro pe cuá rio do
semi-ári do, re la ti vo a 1975, por um ín di ce igual a 100,
esse ín di ce, para 1996, al can çou um va lor de ape nas
102. Ade ma is, em 1975 o ser tão res pon dia por 55%
da pro du ção agro pe cuá ria do Nor des te, par ti ci pa ção
que se re duz a 42% em 1996.

Infor ma ções tra zi das pelo mes mo de po en te
in di cam que es tu dos re a li za dos pela Empre sa Bra -
si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria (EMBRAPA), re fe -
ren tes a mo de los de ope ra ção de fa zen das sob pa -
drões tra di ci o na is, nes sa re gião, de mons tram não
ha ver pers pec ti vas de re ver são des se de clí nio.

No de cor rer des se pe río do, o úni co fato novo em 
todo o semi-ári do, es pe ci al men te na ba cia do São
Fran cis co, tem sido a ver da de i ra re vo lu ção re pre sen -
ta da pelo no tá vel cres ci men to da agri cul tu ra ir ri ga da
– es pe ci al men te no seg men to da fru ti cul tu ra –, que
re pre sen ta, atu al men te, a úni ca fren te de ex pan são
do em pre go pro du ti vo no ser tão. Mas os be ne fí ci os
des sa nova agri cul tu ra vão além de opor tu ni da des de
tra ba lho, con for me tes te mu nho, ci ta do pelo Dr. Gus ta -
vo Maia Go mes, de um pes qui sa dor es tran ge i ro que
atu ou na re gião: Em Pe tro li na e Ju a ze i ro, a pro du ção
ir ri ga da tem sido as so ci a da com o au men to do em -
pre go e dos sa lá ri os e com a me lho ria nas con di ções
de tra ba lho, in clu in do res pe i to às pro i bi ções quan to
ao tra ba lho in fan til e às nor mas de se gu ran ça e sa ú -
de. Os mes mos efe i tos po si ti vos se di fun di ram para
os tra ba lha do res ru ra is nas la vou ras que os pe que -
nos pro du to res cul ti vam para o mer ca do do més ti co.

O Mu ni cí pio de Bar re i ras, no cer ra do ba i a no,
gran de pólo de pro du ção de soja e ou tras la vou ras,
re pre sen ta ou tra ex pe riên cia de su ces so na agri cul -
tu ra, em par te ir ri ga da. Ali, as ta xas de cres ci men to
da eco no mia têm sido sig ni fi ca ti va men te su pe ri o -
res às do Esta do da Ba hia como um todo, e o mu ni -
cí pio tem apre sen ta do avan ço nos mais di ver sos in -
di ca do res so ci a is: en tre 1970 e 1991, o Índi ce de
De sen vol vi men to Hu ma no (LDH) sal tou de 0,3 para 
0,6, com re du ção dos ín di ces de po bre za, au men to
da ex pec ta ti va de vida, bem como re du ção na mor -
ta li da de in fan til e na taxa de anal fa be tis mo.

Evi den te men te, o su ces so da agri cul tu ra ir ri ga -
da no vale do São Fran cis co vem sen do ob ti do pela
in cor po ra ção si mul tâ nea de vá ri os ins tru men tos de
po lí ti cas pú bli cas, na for ma de cré di tos, in cen ti vos fis -
ca is, im plan ta ção de in fra-es tru tu ra de ener gia e
trans por tes, as sis tên cia téc ni ca e su por te à co mer ci -
a li za ção, numa es tra té gia vol ta da, pre pon de ran te -
men te, para uma pro du ção de per fil em pre sa ri al. A
par tir de es for ço, no qual a Co de vasf de sem pe nhou
pa pel pi o ne i ro, fo ram im plan ta dos, com par ti ci pa ção
cres cen te do se tor pri va do, vá ri os pó los de de sen vol -
vi men to. O com po nen te de ma i or su ces so tem sido a

fru ti cul tu ra que, se gun do da dos da Co de vasf, já al -
can ça uma área de 103 mil hec ta res em toda a ba cia
e temi. cres ci do, em pe río do re cen te, a uma taxa de
ca tor ze mil hec ta res por ano, com uma pro du ção, em
2001, de dois mi lhões de to ne la das. So men te a ba na -
na e a man ga ocu pam uma área de 56 mil hec ta res. A
pro du ção de uvas fi nas de mesa, con cen tra da no
sub mé dio São Fran cis co (Ju a ze i ro/Pe tro li na) já ocu -
pa uma área su pe ri or a cin co mil hec ta res.

Entre os pó los de agri cul tu ra ir ri ga da me re cem
des ta que os apre sen ta dos a se guir, onde são iden ti fi -
ca dos pro je tos de sen vol vi dos pela Co de vasf:

a) Pólo Nor te de Mi nas, com os pe rí me tros ir ri -
ga dos de Go ru tu ba, Ja í ba, La goa Gran de e Pi ra po ra,
to ta li zan do 32 mil hec ta res, en vol ven do os rios São
Fran cis co e seus aflu en tes – Ver de Gran de, Go ru tu -
ba, Je qui taí e das Ve lhas;

b) Pólo Ju a ze i ro/Pe tro li na, o mais de sen vol vi do,
em tor no das ci da des de Ju a ze i ro (BA) e Pe tro li na (PE),
onde os pe rí me tros ir ri ga dos já se ele vam a 46 mil hec -
ta res e os es tu dos con tem plam a im plan ta ção de uma
área adi ci o nal su pe ri or a cem mil hec ta res, sen do a
água cap ta da di re ta men te no rio São Fran cis co;

c) Pólo Gu a nam bi (BA), em fase fi nal de im plan ta -
ção, in clui o Pro je to Ce ra í nia com área de 5.800 hec ta -
res, onde se des ta ca a pro du ção de ba na na e, por im -
plan tar, o Pro je to Iuiú, com mais de trin ta mil hec ta res;

d) Pólo Bar re i ras, no oes te da Ba hia, onde tem
pre do mi na do a soja e o fe i jão, e no qual os pe rí me tros
São De si dé rio/Bar re i ras Sul, Ri a cho Gran de e Nu pe ba
ocu pam sete mil hec ta res e a prin ci pal fon te de água é
re pre sen ta da pelo rio Gran de;

e) Pólo For mo so/Cor ren ti na, com uma área já im -
plan ta da de oito mil hec ta res, qua tro mil hec ta res em fi nal 
de im plan ta ção e 164 mil hec ta res em es tu dos e que en -
vol ve a uti li za ção das águas do rio Cor ren te.

f) Pólo Xi que-Xi que, ori gi nan do-se da im plan ta -
ção do Pro je to Ba i xio de Ire cê, com 59.000 hec ta res de
área ir ri gá vel, já com a pri me i ra eta pa em an da men to.

Estu dos pro mo vi dos pela Co de vasf mos tram
que a área ir ri ga da na ba cia, que atu al men te en glo ba
cer ca de 330 mil hec ta res, en tre pro je tos pú bli cos e
pri va dos, pode, com base em pro je tos e es tu dos em
an da men to, che gar a oi to cen tos mil hec ta res, dos
qua is qui nhen tos mil a mon tan te do re ser va tó rio de
So bra di nho.

Por re pre sen tar um uso con sump ti vo da água, a
agri cul tu ra ir ri ga da tor nar-se-á, em fu tu ro pró xi mo, o
com po nen te de ci si vo na de man da por água em toda
a ba cia, po den do-se pre ver que, se não fo rem to ma -
das me di das de ci si vas de re vi ta li za ção, ca pa zes de
as se gu rar au men to na va zão re gu la ri za da, todo esse
pro ces so de de sen vol vi men to agrí co la fi ca rá to tal -
men te com pro me ti do.
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Com res pe i to à agri cul tu ra ir ri ga da e os pro ble -
mas a ela cor re la ci o na dos, no âm bi to do pro ces so de
re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, me re cem des ta -
que as in for ma ções tra zi das a essa Co mis são pelo
Dr. Jo a quim Car los Te i xe i ra Riva, co or de na dor do
Pla no Pi lo to de Re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co.
Esse pla no, cu jos es tu dos en con tram-se em fase de
en cer ra men to, e fru to de con vê nio en tre a Agên cia
Na ci o nal de Águas (ANA), a Se cre ta ria do Pla ne ja -
men to, Ciên cia e Tec no lo gia da Ba hia e a Fun da ção
de Estu dos e Pes qui sas Aquá ti cas de São Pa u lo
(FUNDESPA), e tem três ob je ti vos prin ci pa is: re du ção 
no pro ces so de de gra da ção do le i to prin ci pal do rio,
por meio de com ba te à ero são, de sas so re a men to, re -
com po si ção de ta lu des e re cons ti tu i ção da mata ci li -
ar; in cre men to na va zão as se gu ra da do rio, com vis -
tas ao de sen vol vi men to sus ten ta do, con tem plan do
não só a ge ra ção de ener gia, mas, em es pe ci al, a
agri cul tu ra ir ri ga da; im plan ta ção da na ve ga ção flu vi al
de ele va da ca pa ci da de no seg men to Ibo ti ra ma-Ju a -

ze i ro, de modo a trans for mar a re gião de Ju a ze i ro/Pe -
tro li na no prin ci pal pólo co mer ci al, in dus tri al e de
trans por te in ter mo dal do in te ri or do Nor des te.

Re la tó rio re fe ren te a esse Pla no apon ta para o
fato de que um au men to de dez me tros cú bi cos por se -
gun do (m³/s) na va zão re gu la ri za da, du ran te a es ta ção
seca, per mi te um in cre men to de 35 mil hec ta res na área 
ir ri ga da. Aler ta, ain da, que, si mul ta ne a men te, é es sen -
ci al per sis tir na in cor po ra ção de tec no lo gi as agrí co las
que de man dem me nor con su mo de água. Esti ma-se
que, há vin te e cin co anos, a ir ri ga ção no semi-ári do
con su mia trin ta mil me tros cú bi cos por hec ta re por ano
(m³/ha/ano), va lor que hoje já se re du ziu para algo em
tor no de 10.000 m³/ha/ano e que pode, a cur to pra zo,
re du zir-se a 7.000 m³/ha/ano. Um dos ca mi nhos para vi -
a bi li zar essa que da no con su mo é a ado ção pro gres si -
va da téc ni ca de go te ja men to. Ou tra al ter na ti va, de
suma im por tân cia, é o tre i na men to in ten si vo dos pro du -
to res ru ra is em téc ni cas de ir ri ga ção, de modo a oti mi -
zar o con su mo da água. Fi nal men te, pa pel im por tan te.
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De ve rá ser de sem pe nha do pela pes qui sa agrí -
co la, por meio do de sen vol vi men to de no vas va ri e da -
des que en vol vam me nor con su mo de água.

Por fim, com res pe i to à pes ca ar te sa nal, cum -
pre res sal tar que ela, em bo ra te nha de sem pe nha do
um im por tan te pa pel no pas sa do, en con tra-se em
fran ca de ca dên cia em toda a ba cia, pro ces so para o 
qual têm con tri bu í do não só os sé ri os pro ble mas
am bi en ta is, mas tam bém o im pac to das di ver sas re -
pre sas ao lon go da ca lha so bre a re pro du ção das
es pé ci es e so bre a qua li da de da água no ba i xo São
Fran cis co e, fi nal men te, a pes ca pre da tó ria.

Mas, pelo me nos des de o iní cio dos anos oi -
ten ta, do úl ti mo sé cu lo, tem sido im plan ta da uma
es tru tu ra pro du ti va vol ta da para uma pis ci cul tu ra
co mer ci al, em bo ra seu im pac to ain da seja pou co
sig ni fi ca ti vo.

3.2 Pro ble mas Ambi en ta is e seu Impac to so bre
os Re cur sos Hí dri cos

Embo ra re co nhe ça que a po lu i ção das águas
re pre sen ta um sé rio de sa fio na ba cia, esta Co mis -
são en ten de que o con tro le des se pro ble ma deve
ser fi nan ci a do, ba si ca men te, pe los di ver sos pro gra -
mas de sa ne a men to bá si co em an da men to, cuja do -
ta ção de re cur sos tem sido sig ni fi ca ti va.

Assim, a Co mis são ad vo ga que os re cur sos do 
Pro je to de Re vi ta li za ção se jam ca na li za dos, pre fe -
ren ci al men te, para a cor re ção dos pro ble mas am bi -
en ta is que, de modo mais di re to, in flu en ci am a va -
zão do rio São Fran cis co e seus aflu en tes. Den tre
es ses pro ble mas, me re cem des ta que as for mas pri -
mi ti vas de ma ne jo do solo – re vol vi men to ex ces si vo,
au sên cia de prá ti cas con ser va ci o nis tas (cur vas de
ní vel e ter ra ce a men to, ro ta ção de cul tu ras, en tre ou -
tras), com pac ta ção do solo, des ma ta men to e que i -
ma das, téc ni cas ina de qua das de ir ri ga ção, pi so te io
ex ces si vo em pas ta gens.

Nes se sen ti do, cum pre res sal tar que o pro gres -
si vo as so re a men to do rio São Fran cis co, em bo ra ca u -
sa do pre pon de ran te men te pela que da dos bar ran cos
ao lon go da via flu vi al, é tam bém de ter mi na do, em
alto grau, pelo con tí nuo des ma ta men to, em toda a ba -
cia, para aten di men to a uma agri cul tu ra iti ne ran te e
para a pro du ção de car vão ve ge tal, bem como pela
exis tên cia de uma enor me área de pas ta gens em es -
tá gio avan ça do de de gra da ção. A ANA re la ta que um
fa tor im por tan te para a que da dos bar ran cos é a for te
os ci la ção no flu xo das águas a ju san te da re pre sa de
So bra di nho. Uma vez que a de man da de ener gia é
mó vel du ran te o dia, e como as re pre sas, prin ci pal -

men te essa, ope ram, du ran te par te do ano, no li mi te
da dis po ni bi li da de hí dri ca, a con se qüên cia é que a
va zão os ci la mu i to du ran te o dia. Essas al te ra ções
brus cas no ní vel das águas com pro me tem a es ta bi li -
da de dos bar ran cos.

O re sul ta do é o acú mu lo de se di men tos nos re -
ser va tó ri os, ao lon go da cas ca ta for ma da pe las bar ra -
gens, prin ci pal men te no de Xin gó. Infor ma ções pres -
ta das pela ANA in di cam que esse pro ces so de as so -
re a men to, que se re pe te por todo o ter ri tó rio na ci o nal, 
oca si o na, anu al men te, a per da de 1% da ca pa ci da de
dos re ser va tó ri os em todo o País.

O com ple xo for ma do pe las re pre sas, ao pra ti ca -
men te eli mi nar as gran des che i as no ba i xo São Fran -
cis co, pri vou a re gião do pro ces so de fer ti li za ção na -
tu ral que ocor ria a cada ano, in vi a bi li zan do a agri cul -
tu ra tra di ci o nal na re gião, com gra ves im pli ca ções so -
ci a is, pela au sên cia de ati vi da des eco nô mi cas al ter -
na ti vas.

Além dis so, a re ten ção de par tí cu las pela cas ca -
ta de hi dre lé tri cas fez com que a ju san te da re pre sa
de Xin gó as águas te nham fi ca do pra ti ca men te isen -
tas de se di men tos, tor nan do o meio es té ril para a pro -
cri a ção da fa u na aquá ti ca. Em con se qüên cia con vi -
vem dois pro ble mas opos tos na mes ma ba cia: as so -
re a men to na ma i or par te do rio e fal ta de se di men tos
no tre cho in fe ri or.

Essas ques tões são ana li sa das em um dos
es tu dos de sen vol vi dos no âm bi to do Pro je to São
Fran cis co (ANA/GEF/PNUMAIOEA): o que tra ta
dos efe i tos das bar ra gens so bre a hi dro di nâ mi ca e 
o trans por te de se di men tos no ba i xo São Fran cis -
co. Ve ri fi ca-se que um dos ma i o res pro ble mas não 
é a es ti a gem sa zo nal, mas sim a re gu la ri za ção
com va zão cons tan te. A eli mi na ção das gran des
che i as, por efe i to das bar ra gens, le vou ao vir tu al
de sa pa re ci men to das la go as mar gi na is, ces san do, 
ain da, o pro ces so de fer ti li za ção das áre as ri be i ri -
nhas pe los se di men tos car re a dos pe las águas.
Uma pos sí vel so lu ção tem sido apon ta da: pro mo -
ver che i as ar ti fi ci a is (vide grá fi co). A im ple men ta -
ção des sa me di da não é sim ples, to da via, pois en -
vol ve ria uma li be ra ção ex pres si va de vo lu me de
água na épo ca chu vo sa, com pro ce di men tos que
as se gu rem um efe ti vo trans por te de se di men tos
para o le i to do rio a ju san te das re pre sas.

As po lí ti cas até aqui ado ta das para a cor re ção
dos vá ri os da nos aci ma iden ti fi ca dos têm sido tí mi -
das, res trin gin do-se qua se uni ca men te ao cam po da
re tó ri ca. As pou cas ini ci a ti vas con cre tas têm tido al -
can ce ge o grá fi co li mi ta do.
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A Co mis são re co nhe ce que o Pro je to de Re vi ta -
li za ção pre vê ações vol ta das para o re flo res ta men to e 
o con tro le do des ma ta men to, por meio de con vê ni os
com os Esta dos. A di men são do es for ço ini ci al, cla ra -
men te in su fi ci en te em face da mag ni tu de do pro ble -
ma, pa re ce re ves tir-se ain da de ca rá ter es sen ci al -
men te de mons tra ti vo. Um pro gra ma de re com po si ção 
da co ber tu ra ve ge tal, ain da que li mi ta do a nas cen tes
e mar gens de rios, só terá im pac to re le van te se con -
tem plar um plan tio na or dem de mi lhões de ár vo res,
algo im pos sí vel de ser exe cu ta do pela União – a
quem não cabe uma ta re fa des sa na tu re za –, mas
que pode, sem dú vi da, ser re a li za da por meio de uma
co o pe ra ção en tre Esta dos e Mu ni cí pi os, e com en vol -
vi men to di re to do se tor pri va do, des de que haja um
es for ço de mo bi li za ção de toda a so ci e da de, es pe ci -
al men te do se tor ru ral.

Uma ini ci a ti va me re ce do ra de re fe rên cia foi o
Pro gra ma de Re flo res ta men to em Pe que nos e Mé di os
Imó ve is Ru ra is de sen vol vi do, no pas sa do, pelo Insti tu -
to Esta du al de Flo res tas de Mi nas Ge ra is, pelo qual,
me di an te re cur sos do Ban co Mun di al, eram for ne ci das 
mu das, cor re ti vos e fer ti li zan tes para plan tio flo res tal
por gru pos se le ci o na dos de pro du to res ru ra is.

Uma con tri bu i ção im por tan te ao de ba te foi tra zi -
da pela Dra. Ma rí lia Qu e i roz de Re sen de No gue i ra,
ao dis cor rer so bre um pro je to de re cu pe ra ção de am -
bi en tes ri be i ri nhos no alto São Fran cis co, fi nan ci a do
pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te (MMA) e de sen vol -
vi do, con jun ta men te, pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de La -
goa da Pra ta (MG), a Asso ci a ção Ambi en ta lis ta do
Alto São Fran cis co e a Asso ci a ção Mi ne i ra de De fe sa
do Meio Ambi en te (AMDA).

O pro je to teve ini cio em 1992, com foco na re cu -
pe ra ção da ba cia e na edu ca ção am bi en tal, e for te
ên fa se no en vol vi men to da so ci e da de lo cal em to das
as eta pas – des de a ela bo ra ção da pro pos ta até pro -
du ção de mu das e o plan tio. Esse en vol vi men to da co -
mu ni da de era im pres cin dí vel prin ci pal men te pelo fato
de que, na fase ini ci al do pro gra ma, não ha via apo io
fi nan ce i ro de ins ti tu i ções go ver na men ta is es ta du a is
ou fe de ra is.

Du ran te o tra ba lho pre li mi nar, que en vol veu le -
van ta men to das áre as re ma nes cen tes de ma tas ci li a -
res, iden ti fi ca ção das es pé ci es de ma i or ocor rên cia
na re gião e co le ta de se men tes, cons ta tou-se que a
de gra da ção do solo, ca u sa da prin ci pal men te pelo ex -
ces si vo pas to re io, mas tam bém pelo plan tio agrí co la
mor ro aba i xo, cons ti tui um dos ma i o res pro ble mas no
ma ne jo da água em toda a re gião.

Na es fe ra de re cu pe ra ção de so los, a prin ci pal
me di da ado ta da pelo pro je to foi o es tí mu lo ao em pre -
go do ter ra ce a men to pe los pro du to res ru ra is. Com
igual pro pó si to, e tam bém para com ba ter a eli mi na -
ção das ma tas ci li a res, o pro je to pro mo veu a im plan -

ta ção de flo res tas eco nô mi cas des ti na das ao au to -
con su mo na pro pri e da de, face à cons ta ta ção de que
o pro du tor ru ral, para su prir suas ne ces si da des de
ma de i ra, avan ça va, ine xo ra vel men te, so bre a ve ge ta -
ção de pre ser va ção per ma nen te.

Hou ve, des de o prin cí pio, per cep ção quan to à
ne ces si da de de apo io aos pro pri e tá ri os ru ra is, em
ter mos de in su mos, pois, se gun do a de po en te, a ma i -
o ria (85%) é for ma da por pe que nos pro du to res, che -
gan do a 60% a par ce la dos que ope ram em con di -
ções de sub sis tên cia.

No pro ces so de mo bi li za ção da co mu ni da de, o
com po nen te es sen ci al e es tra té gi co foi, por isso, a
con vo ca ção do pro du tor ru ral, por meio de vi si ta in di -
vi du al a cada pro pri e tá rio, para en tre vis ta e vis to ria da 
pro pri e da de. Isso pos si bi li tou um ca das tro ri go ro so
dos pro pri e tá ri os efe ti va men te mo ti va dos a uma par ti -
ci pa ção ati va no em pre en di men to, eta pa es sen ci al
face à cons ta ta ção de que a par ti ci pa ção do pro du tor
ru ral em se mi ná ri os e en con tros de for ma to tra di ci o -
nal é sem pre mu i to tí mi da e li mi ta da.

O tra ba lho con se guiu ex tra po lar, am pla men te, o 
seg men to dos pro du to res ru ra is, por meio de in ten so
tra ba lho de edu ca ção am bi en tal jun to a ins ti tu i ções e
as so ci a ções da co mu ni da de, com ên fa se es pe ci al na
po pu la ção es co lar, além de pre sen ça em fe i ras e fes -
tas re li gi o sas.

Essa in ten sa mo bi li za ção pos si bi li tou a im plan -
ta ção de vi ve i ros de mu das flo res ta is, bem como a ex -
pan são dos já exis ten tes, tan to no âm bi to da pre fe i tu -
ra quan to no de em pre sas pri va das vin cu la das ao se -
tor, in clu si ve à área de ar bo ri za ção e pa i sa gis mo.

No re flo res ta men to das mar gens dos rios foi em -
pre ga da a me to do lo gia do quin côn cio, su ge ri da pelo
Insti tu to Esta du al de Flo res tas de Mi nas Ge ra is (IEF),
que en vol ve a mul ti pli ca ção, em lar ga es ca la, de uma
pe que na ma triz, em que os li mi tes ex ter nos des sa ma -
triz são ocu pa dos por es pé ci es pi o ne i ras e no cen tro
são plan ta das es pé ci es se cun dá ri as ou clí max, mais
exi gen tes em con di ções edá fi cas e cli má ti cas.

No to can te à im plan ta ção de flo res tas eco nô mi -
cas, o pro je to for ne ceu ao pro du tor ru ral as mu das ne -
ces sá ri as prin ci pal men te de eu ca lip to.

Para essa fi na li da de, fo ram ofe re ci das, tam bém, 
es sên ci as na ti vas, mas que ti ve ram ba i xa ace i ta ção,
por mo ti vo do cres ci men to len to das es pé ci es.

Nos dez anos de exis tên cia do pro je to
(1992-2002), no Mu ni cí pio de La goa da Pra ta, fo ram
ca das tra dos 60% dos pro du to res ru ra is (468), sen do
que 12% de les fir ma ram par ce ria com o pro je to, re cu -
pe ran do ma tas ci li a res, fa zen do con ser va ção dos so -
los e, al guns pou cos, im plan tan do flo res tas eco nô mi -
cas. Esti ma-se que, ao lon go do pe río do, hou ve o
plan tio de 1,2 mi lhão de mu das de es sên ci as na ti vas.
O gran de im pac to de na tu re za com por ta men tal será
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sen ti do no lon go pra zo, mas seus efe i tos já se ma ni -
fes tam na atu a li da de: an te ri or men te, pro du zi am-se
sete mil mu das por ano, com so bras que eram jo ga -
das fora, en quan to hoje são pro du zi das cem mil mu -
das por ano e ain da há dé fi cit.

Mu i to re le van te, tam bém, foi a ex po si ção pelo
Dr. Cló vis Edu ar do de Sou za Nas ci men to, pro fes sor
na Uni ver si da de Esta du al da Ba hia (Cam pus de Ju a -
ze i ro – BA) e pes qui sa dor do Cen tro de Pes qui sa
Agro pe cuá ria do Semi-Ári do em Pe tro li na (PE), vin -
cu la do à Embra pa. Em seu de po i men to, o Prof. Cló vis
Nas ci men to en fa ti zou a im por tân cia do co nhe ci men to 
so bre as ca rac te rís ti cas das es pé ci es na ti vas en con -
tra das ao lon go das mar gens do rio São Fran cis co,
cuja dis tri bu i ção re fle te, evi den te men te, as di fe ren tes
con di ções de solo e cli ma. Tal co nhe ci men to é im -
pres cin dí vel para o êxi to de qual quer pro gra ma de re -
com po si ção da co ber tu ra ve ge tal ao lon go do rio, es -
pe ci al men te na ca a tin ga, pa i sa gem pre do mi nan te no
mé dio São Fran cis co, onde a pre ci pi ta ção plu vi o mé -
tri ca não so men te é re du zi da, mas tam bém apre sen ta 
for te ir re gu la ri da de.

O de po en te en fa ti zou que da nos am bi en ta is
têm sido agra va dos pela cres cen te ocu pa ção agrí co la 
des sas áre as, es pe ci al men te em re giões de ex pan -
são da agri cul tu ra ir ri ga da. Soma-se ao ar ras ta men to
do solo e aos pro ces sos de as so re a men to daí de cor -
ren tes a cres cen te po lu i ção das águas por fer ti li zan -
tes e de fen si vos agrí co las. Pro ble mas des sa na tu re za 
têm se ma ni fes ta do, de modo agu do, em tor no do
lago de So bra di nho – onde se des ta ca a cul tu ra da
ce bo la –, bem como na re gião de Pe tro li na/Ju a ze i ro.

Tra ba lhos de sen vol vi dos pelo re fe ri do pes qui sa -
dor na re gião de Pe tro li na/Ju a ze i ro per mi ti ram iden ti -
fi car al gu mas es pé ci es al ta men te pro mis so ras para
re com po si ção de ma tas ci li a res, den tre as qua is vale
des ta car o ingá (Inga ve ras, subsp. af fi nis), a car na u -
be i ra (Co per ni cia ce ri fe ra), o ma ri ze i ro (Ge of fro ea
spi no sa), o mu quém (Po ep pi gia pro ce ra), ca nu do
(Ipo mo ea car nea subsp. fis tu lo sa), en tre ou tras.

A ex pe riên cia em La goa da Pra ta – mu i to im por -
tan te, ain da que de pe que na es ca la – mos tra que um
pro gra ma ma ci ço de re flo res ta men to, com po nen te
es sen ci al em qual quer pro pos ta de re vi ta li za ção de
ba ci as hi dro grá fi cas, de pen de de uma for te mo bi li za -
ção so ci al, por meio de uni pro gra ma de edu ca ção
am bi en tal de ca rá ter per ma nen te, di re ci o na do es pe -
ci fi ca men te aos pro du to res ru ra is, por meio de sin di -
ca tos e ser vi ços de ex ten são ru ral.

Uma ini ci a ti va bem su ce di da no sul do Bra sil,
pas sí vel de ado ção na ba cia do São Fran cis co, é o
Pro gra ma Flo res tas Mu ni ci pa is, de sen vol vi do pelo
Esta do do Pa ra ná, em par ce ria com as pre fe i tu ras
mu ni ci pa is, e que, en tre 1997 e 1999, aten deu cem
mil pro du to res.

Nes se caso, o es ta do for ne ce se men tes de es -
sên ci as flo res ta is, in su mos, ve í cu los uti li tá ri os, tre i na -
men to e ori en ta ção téc ni ca. Os mu ni cí pi os pro mo vem 
o es ta be le ci men to de um ser vi ço flo res tal lo cal, bem
como a im plan ta ção e a ope ra ção de vi ve i ros e o de -
sen vol vi men to de ou tras ati vi da des pre vis tas nos pro -
je tos flo res ta is mu ni ci pa is.

Esse é um pro gra ma de gran de im pac to e de re -
du zi do cus to, que dis pen sa uma par ti ci pa ção di re ta
do Go ver no Fe de ral. Cre mos que pode e deve ser
con du zi do por uma par ce ria en tre go ver nos es ta du a is 
e mu ni ci pa is

Com res pe i to aos pro ble mas de des ma ta men to
na ba cia do rio São Fran cis co, um es cla re ci men to é
im por tan te. Na dé ca da de no ven ta hou ve uma pro -
gres si va re du ção no em pre go de ma de i ra pro ve ni en -
te de flo res tas na ti vas para fins de car vo e ja men to,
pro ces so que con tri bu iu para com pen sar par ci al men -
te o des ma ta men to para ex pan são da agri cul tu ra. As
ma tas na ti vas cons ti tu em hoje em dia fon te de ape -
nas 30% da ofer ta de ma de i ra para car vo e ja men to.
Ain da as sim a pres são da de man da é ma i or que a dis -
po ni bi li da de de ma de i ra re sul tan te do des ma ta men to
para ex pan são da ati vi da de agrí co la.

Vale res sal tar que, nes se mes mo pe río do, ca -
rac te ri za do por cres cen te de man da por car vão, a
área de flo res tas plan ta das anu al men te so freu sen sí -
vel que da, lar ga men te com pen sa da pe los no tá ve is
acrés ci mos na pro du ti vi da de dos plan ti os, que se ele -
vou de doze me tros cú bi cos por hec ta re por ano, em
1970, para qua ren ta me tros cú bi cos em 2000 e que
de ve rá atin gir ses sen ta me tros cú bi cos em 2010.
Esse enor me ga nho de efi ciên cia per mi tiu, até o pre -
sen te o aten di men to da ma i or par te da de man da por
ma de i ra na re gião.

Ocor re, po rém, que um novo qua dro co me ça a
de li ne ar-se, em face de uma es tag na ção na taxa anu -
al de plan tio de flo res tas em Mi nas Ge ra is. A pers pec -
ti va, con for me a Asso ci a ção Bra si le i ra de Flo res tas
Re no vá ve is (ABRACAVE), é de que, num pra zo in fe ri -
or a cin co anos, ocor ra um gra ve dé fi cit de ma de i ra,
pres si o na do prin ci pal men te pelo es pe ra do au men to
na pro du ção de fer ro gusa à base de car vão ve ge tal,
para aten di men to de uma cres cen te de man da mun di -
al. Esse qua dro con du zi rá, é cla ro, a uma for te pres -
são so bre o cer ra do, tor nan do mu i to di fí cil evi tar o
cor te clan des ti no des sa co ber tu ra ve ge tal e o con se -
qüen te agra va men to no pro ces so de de gra da ção dos
rios na ba cia.

Pa re ce evi den te que, pana evi tar essa ten dên -
cia, tor na-se ne ces sá rio, ao lado do im pres cin dí vel
re for ço na fis ca li za ção, o es ta be le ci men to de uma po -
lí ti ca de de ci di do apo io ao re flo res ta men to, prin ci pal -
men te na for ma da cri a ção de li nhas de cré di to, com
en car gos fi nan ce i ros e pra zos com pa tí ve is com o ci -
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clo da pro du ção flo res tal. As dis cus sões so bre es sas
me di das ar ras tam-se, há mu i tos anos, no Go ver no
Fe de ral, mas nada de con cre to foi, até ago ra, al can -
ça do. O Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te -
ci men to, in clu si ve, tem es ta do, na prá ti ca, au sen te
des sa dis cus são.

Pas ta gens de gra da das re pre sen tam um gra ve
pro ble ma em toda a imen sa ba cia do rio São Fran cis -
co, por fa vo re ce rem ero são – que con tri bui para o as -
so re a men to dos rios na ba cia –, e pelo que re pre sen -
tam em ter mos de com pac ta ção dos so los e con se -
qüen te que da na ca pa ci da de de ab sor ção de água.
Esti ma-se que as pas ta gens co brem 55% do ter ri tó rio 
de Mi nas Ge ra is, sen do que, des se to tal, 80% cor res -
pon dem a áre as de gra da das. A re cu pe ra ção des sas
áre as cons ti tui um gran de de sa fio, pois ela só terá im -
pac to sig ni fi ca ti vo se re a li za da em um vas to ter ri tó rio.

Uma tec no lo gia sim ples para re cu pe ra ção de
pas ta gens, que tem sido apli ca da com êxi to, é o cha -
ma do Sis te ma San ta-Fé, que en vol ve a apli ca ção de
her bi ci da so bre a pas ta gem e pos te ri or plan tio de mi -
lho so bre os res tos ve ge ta is. O sa cri fí cio ini ci al do ca -
pim pos si bi li ta o de sen vol vi men to da cul tu ra do mi lho; 
quan do che ga o mo men to da co lhe i ta, a pas ta gem já
teve tem po su fi ci en te para se re com por. Isso tem for te 
que da no cus to de for ma ção de no vas pas ta gens.

Per ma ne ce, con tu do, o de sa fio de uni ver sa li zar
o em pre go de tec no lo gi as de re cu pe ra ção de pas ta -
gens, tais como a iden ti fi ca da aci ma, algo que só
pode ser vi a bi li za do eco no mi ca men te mes mo em ca -
rá ter par ci al, por meio de par ce ria en tre go ver no e
pro du to res ru ra is. As di fi cul da des en vol vi das fi cam
evi den ci a das pelo fato de que ne nhum pro gres so sig -
ni fi ca ti vo tem ocor ri do com res pe i to a esse gra ve pro -
ble ma.

No to can te à re cu pe ra ção de so los hou ve, ain -
da, ao lon go dos tra ba lhos da Co mis são, re fe rên cia a
uma téc ni ca pas sí vel de am pla di fu são: o plan tio di re -
to so bre a pa lha da cul tu ra an te ri or, sem re vol vi men to
do solo, o que re duz, subs tan ci al men te, o im pac to
das chu vas, mi ni mi zan do a ero são. Embo ra essa tec -
no lo gia ve nha sen do ado ta da há cer ca de 25 anos no
sul do Bra sil, só re cen te men te ela che gou à re gião do
cer ra do. Se gun do o Dr. Der hi Pru den te San ta na, téc -
ni co do Cen tro de Pes qui sa Agro pe cuá ria da Embra -
pa em Sete La go as (MG), em três anos a área de
plan tio di re to pas sou de dez mi lhões de hec ta res para 
apro xi ma da men te quin ze mi lhões de hec ta res.

A ado ção de ou tras prá ti cas con ser va ci o nis tas,
vol ta das para o ma ne jo do solo e o ar ma ze na men to
de água nas pro pri e da des ru ra is, é cla ra men te pos sí -
vel em âm bi to mais li mi ta do, tal como o re pre sen ta do
pe los pó los de de sen vol vi men to agrí co la; mas sua
dis se mi na ção por toda a ba cia de man da rá, igual men -
te, um gran de es for ço co o pe ra ti vo.

Uma ou tra tec no lo gia, de sig ni fi ca do es tra té gi -
co, tem sido a cons tru ção de pe que nas bar ra gens
(que em Mi nas Ge ra is são de no mi na das, co lo qui al -
men te, “bar ra gi nhas”), des ti na das à cap ta ção da
água das chu vas, e nor mal men te de pe que na ca pa ci -
da de – não su pe ri or a 100 m3. O ar ma ze na men to dis -
se mi na do por inú me ras “bar ra gi nhas” tor na pos sí vel
mul ti pli car, de modo acen tu a do, o pro ces so de in fil tra -
ção da água, de modo a as se gu rar a re car ga dos len -
çóis freá ti cos. Per mi te, as sim, es ta be le cer uma ver -
da de i ra rede de in fil tra ção de água, com a van ta gem
do ba i xo cus to. As “bar ra gi nhas” po dem ser cons tru í -
das, em sua ma i o ria, com me nos de duas ho ras de
tra ba lho de re tro es ca va de i ra. Essa téc ni ca, cuja di vul -
ga ção foi ini ci a da em 1998, tem tido am pla ace i ta ção
em todo o Esta do de Mi nas Ge ra is, de mons tran do
não se rem in trans po ní ve is as di fi cul da des para a con -
cre ti za ção de um pro gra ma de re cu pe ra ção de so los.
Um exem plo elo qüen te de su ces so na mo bi li za ção de 
pro du to res ru ra is, com vis tas ao em pre go des sas no -
vas téc ni cas, tem ocor ri do no mu ni cí pio de Bu ri tis
(MG), onde, por ini ci a ti va pró pria dos pro du to res e
pra ti ca men te sem apo io, já fo ram cons tru í das cer ca
de 1.500 “bar ra gi nhas”. Expe riên ci as des se tipo de -
mons tram, ain da, a im por tân cia de um apo io efe ti vo
ao es ta be le ci men to, am pla men te dis se mi na do, de
co mi tês de mi cro ba cías hi dro grá fi cas.

Um se gun do re qui si to para esse su ces so é o
tre i na men to, em con di ções de cam po, de ór gãos de
as sis tên cia téc ni ca, co o pe ra ti vas pro du to res, co mi tês 
de ba cia, co mu ni da des ru ra is, or ga ni za ções não-go -
ver na men ta is, pre fe i tu ras, en tre ou tros agen tes.

Um pro je to im por tan te im ple men ta do em duas
áre as pi lo to nos Esta dos da Ba hia e Mi nas Ge ra is en -
vol ve o em pre go de sen so ri a men to re mo to, por meio
de sa té li tes, com vis tas à ob ten ção de ín di ces de ve -
ge ta ção e co e fi ci en tes de de sen vol vi men to de cul tu -
ras com base na quan ti da de de água em pre ga da na
ir ri ga ção des sas cul tu ras. Bus ca-se, por meio des ses
co e fi ci en tes, oti mi zar a apli ca ção da água. O im pac to
des se pro je to tor na-se evi den te pelo fato de que a efi -
ciên cia da ir ri ga ção em nos so País, em uma es ti ma ti -
va oti mis ta, não ul tra pas sa 60%. Sua im por tân cia tor -
na-se ain da ma i or em re giões como o mé dio e o sub -
mé dio São Fran cis co, onde a agri cul tu ra ir ri ga da re -
pre sen ta, por lar ga mar gem, o ma i or con su mi dor de
água. Foi en fa ti za do que um au men to de tão-so men te 
5% nes sa efi ciên cia, ape nas no vale do São Fran cis -
co, per mi ti ria o abas te ci men to de uma po pu la ção cin -
co ve zes su pe ri or à de Belo Ho ri zon te ou a ir ri ga ção
de uma área adi ci o nal de 280 mil hec ta res.

Ain da com res pe i to à re cu pe ra ção de so los,
deve-se men ci o nar o Pro gra ma Na ci o nal de Con ser -
va ção de So los na Agri cul tu ra, uma ini ci a ti va do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, cuja im ple men ta ção tem como 
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base as mi cro ba ci as hi dro grá fi cas e é vol ta do, pri o ri -
ta ri a men te, para pe que nos e mé di os pro du to res ru ra -
is. Não há evi dên ci as de que esse pro gra ma es te ja
pro du zin do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos.

Em sua ex po si ção, lem brou o Dr. Der hi Pru den te
San ta na que, em bo ra ve nham se mul ti pli can do os pro -
je tos de ma ne jo in te gra do de re cur sos na tu ra is em ba ci -
as hi dro grá fi cas, seu al can ce tem sido li mi ta do pelo fato
de que eles en fa ti zam so men te a pro du ção de água ou
ape nas a pro du ção agrí co la. Daí a im por tân cia de que,
nes se ma ne jo, seja for ta le ci do um en fo que hi dro a grí co -
la, pelo qual se bus que oti mi zar, de for ma con jun ta, as
quan ti da des de água e pro du tos agrí co las. Essa abor -
da gem, sem dú vi da, é a mais acer ta da e per fe i ta men te
fac tí vel em re giões onde se con cen tre uma agri cul tu ra
in ten si va. To da via, sua dis se mi na ção por am plas áre as
onde pre do mi na uma agri cul tu ra ex ten si va di fi cil men te
se ria viá vel em ter mos eco nô mi cos.

Assim, a re vi ta li za ção da ba cia hi dro grá fi ca do
rio São Fran cis co en vol ve, ne ces sa ri a men te, um am -
plo pro gra ma de de sen vol vi men to ru ral in te gra do, que 
te nha como uni da des ope ra ci o na is às pe que nas
sub-ba ci as e que obri ga to ri a men te en vol va, en tre ou -
tras, as téc ni cas agrí co las su pra ci ta das.

O as so re a men to do São Fran cis co, que li mi ta
se ve ra men te sua na ve ga bi li da de, re pre sen ta, como
já en fa ti za do, um dos mais gra ves de sa fi os am bi en ta -
is nes se cur so d’água. A com ple xi da de e o cus to das
obras ne ces sá ri as para mi no rar es ses efe i tos não po -
dem ser me nos pre za dos.

Embo ra a AHSFRA re a li ze, pe ri o di ca men te,
ope ra ções de dra ga gem, não pa re cem fac tí ve is pro -
pos tas que en vol vam apro fun da men to e alar ga men -
to, em gran de es ca la, do ca nal na ve gá vel, ex ce to em
pe que nos tre chos crí ti cos. O cus to de tal in ter ven ção
pode ser ava li a do pelo fato de que o alar ga men to da
ca lha do rio Ti e tê, em São Pa u lo, num tre cho de 24,5
qui lô me tros, com apro fun da men to mé dio de 2,5 me -
tros e am pli a ção da lar gu ra do rio para uma fa i xa de
41 a 46 me tros, en vol ve rá um cus to de R$688 mi -
lhões, se gun do in for ma ções da Se cre ta ria de Re cur -
sos Hí dri cos do Esta do de São Pa u lo.

As ações de ma nu ten ção da hi dro via, re a li za -
das ao lon go do tem po, têm se mos tra das tí mi das e
in su fi ci en tes para as se gu rar con di ções para sua ope -
ra ção co mer ci al, cons ti tu in do-se hoje em um dos
mais gra ves pon tos de es tran gu la men to da eco no mia 
re gi o nal, face à in su fi ciên cia da lo gís ti ca de trans por -
tes na área da ba cia, li mi tan do a ex pan são das ati vi -
da des eco nô mi cas por con ta das di fi cul da des pana o
es co a men to da pro du ção.

3.3 Ges tão de Ofer ta e De man da de Re cur sos Hí -
dri cos, Con fli tos de Uso e Impac tos Ambi en ta is

A CITIESF en ten de que o gran de pro ble ma na
ge ra ção de ener gia no Nor des te não é fal ta de ca pa ci -

da de ins ta la da no rio São Fran cis co, mas sim a ba i xa
va zão no pe río do da seca que, jun to com as de man -
das al ter na ti vas, obri ga as hi dre lé tri cas a ope ra rem
aquém de sua ca pa ci da de du ran te um pe río do do
ano. Embo ra esse qua dro de de man da de ener gia
deva al te rar-se no mé dio pra zo, o fato é que, atu al -
men te, a ca pa ci da de do sis te ma é de 10,7 mil MW,
con tra urna de man da mé dia de 6.000 MW e má xi ma
de 8.000 MW.

No auge da seca, o ge ren ci a men to dos re ser va -
tó ri os tor na obri ga tó rio um flu xo tão re du zi do que o
sis te ma de hi dre lé tri cas pas sa a ope rar com ele va da
ca pa ci da de oci o sa: daí a ne ces si da de de im por ta ção
de ener gia.

Por to dos es ses mo ti vos, a Co mis são de Acom pa -
nha men to en ten de que os ór gãos fe de ra is li ga dos à
ener gia e re cur sos hí dri cos de vem ex plo rar, exa us ti va -
men te, to das as pos si bi li da des de ex pan são dos re pre -
sa men tos no alto e na área mi ne i ra do mé dio São Fran -
cis co, como o ins tru men to pri vi le gi a do para o au men to
da va zão re gu la ri za da na ba cia, uma vez que es sas re -
giões, onde des pon tam os rios das Ve lhas, Pa ra ca tu e
Pa ra o pe ba, são as gran des pro du to ras de água, con tri -
bu in do com mais de 70% do de flú vio na ba cia.

Infor ma ções da Agên cia Na ci o nal de Águas
(ANA) in di cam que, en quan to nas áre as re fe ri das a
va zão é de doze li tros por se gun do por qui lô me tro
qua dra do, tal ín di ce se re duz a 4,5 li tros no mé dio São 
Fran cis co e a va lo res bem me no res no sub mé dio e
ba i xo São Fran cis co. Além dis so, a eva po ra ção na
par te mais alta da ba cia é cer ca de um ter ço da que
se ve ri fi ca no re ser va tó rio de So bra di nho, cujo va lor é
de 200 m3/s. Esses fa tos evi den ci am que as ca be ce i -
ras do no cons ti tu em a re gião mais in di ca da para um
au men to sig ni fi ca ti vo na ca pa ci da de de ar ma ze na -
men to, por meio de bar ra gens com es pe lho d’água
re la ti va men te re du zi do. Se gun do a ANA, es ti ma ti vas
mu i to con ser va do ras mos tram a pos si bi li da de de que
essa re gu la ri za ção acres cen te até 300 m3 de água
por se gun do.

No de cor rer dos tra ba lhos da Co mis são, in for -
ma ções re le van tes fo ram tra zi das pelo Ope ra dor Na -
ci o nal do Sis te ma (ONS), en ti da de vin cu la da ao Go -
ver no Fe de ral, mas do ta da de ele va do grau de au to -
no mia, res pon sá vel pelo ge ren ci a men to da ge ra ção e 
do trans por te de ener gia elé tri ca den tro do Sis te ma
Elé tri co Na ci o nal, abran gen do uma ca pa ci da de ins ta -
la da cons ti tu í da, em 95%, por hi dre lé tri cas. O sis te ma 
de ge ra ção, que se es pa lha por doze gran des ba ci as
hi dro grá fi cas, en glo ba mais de no ven ta usi nas, qua -
ren ta das qua is en vol vem gran des re ser va tó ri os.

Des se modo, o ge ren ci a men to das ba ci as hi dro -
grá fi cas bra si le i ras, den tre as qua is o do São Fran cis -
co, é de ter mi na do, em alto grau, pela atu a ção do
ONS e de suas com ple xas vin cu la ções ope ra ci o na is
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e le ga is com a AINEEL e a ANA. Esse sis te ma in ter li -
ga do e ge ren ci a do como um con do mí nio re ves te-se
de ab so lu ta im por tân cia es tra té gi ca pana o País, por
sua gran de fle xi bi li da de para fa zer fren te a de se qui lí -
bri os re gi o na is na ofer ta ener gé ti ca re sul tan tes de
drás ti cas flu tu a ções plu vi o mé tri cas, ao per mi tir a “ex -
por ta ção” de ener gia de ba ci as su pe ra vi tá ri as para
ba ci as de fi ci tá ri as.

Nes se con tex to, as pro pos tas do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal vi san do a trans po si ção das
águas do rio São Fran cis co para di ver sas ar cas Nor -
des te fo ram con tes ta das de for ma enér gi ca, ten do em 
vis ta, in clu si ve, do rio, o que im pos si bi li tou, pelo me -
nos no pre sen te, sua im ple men ta ção. Ao mes mo tem -
po, tem sido pro pos ta, como al ter na ti va, a trans po si -
ção das águas do rio To can tins para o Nor des te.

O ONS ad vo ga que, le van do em con ta ape nas as
de man das do se tor elé tri co, uma trans po si ção das
águas do São Fran cis co se ria pos sí vel, in de pen den te -
men te de trans po si ção das águas do To can tins. Isto
por que dé fi cits de ener gia no Nor des te, re sul tan tes da
re du ção no vo lu me de água no São Fran cis co, po de ri -
am, gra ças à in ter li ga ção do sis te ma de trans mis são,
ser com pen sa dos, sem ma i o res di fi cul da des, pela
trans fe rên cia de ener gia pro du zi da na re gião Nor te.

Essa cons ta ta ção é mu i to im por tan te para o ge -
ren ci a men to do rio, in de pen den te men te da re fe ri da
trans po si ção, pois re duz, sen si vel men te, as li mi ta -
ções im pos tas pela ge ra ção de ener gia, per mi tin do
flu tu a ções sig ni fi ca ti vas na va zão a ju san te dos gran -
des re ser va tó ri os, com vis tas a aten der de man das al -
ter na ti vas como ir ri ga ção e na ve ga ção.

Cum pre res sal tar que, em 2001, 26% da ener -
gia con su mi da no Nor des te fo ram su pri dos pela re -
gião Nor te, o que pos si bi li tou ope rar a usi na de So -
bra di nho com me nor des car ga de água e re sul tou em
me nor que da no ní vel do re ser va tó rio. Des se modo,
pode-se fa lar que hoje já exis te, do pon to de vis ta da
ge ra ção de ener gia, uma sig ni fi ca ti va trans po si ção
das águas do rio To can tins para o Nor des te. Deve-se
con si de rar, ain da, que um ge ren ci a men to oti mi za do
dos re ser va tó ri os com res pe i to a ir ri ga ção, abas te ci -
men to ur ba no e na ve ga ção pode tor nar ne ces sá ria,
por lon gos pe río dos, uma va zão su pe ri or àque la que
da ria se gu ran ça con tra a even tu al ocor rên cia de dé fi -
cits na ge ra ção de ener gia du ran te a es ta ção seca.
Na au sên cia de um sé rio es for ço para a im plan ta ção
de no vos apro ve i ta men tos ener gé ti cos, tor nar-se-á
ne ces sá rio, pelo me nos no cur to pra zo, um pro gra ma
de usi nas tér mi cas, que per mi ta ma i or fle xi bi li da de no 
ge ren ci a men to da ba cia, com res pe i to ao uso múl ti -
plo, e ga ran ta, ao mes mo tem po, ní ve is ade qua dos de 
se gu ran ça.

A trans fe rên cia de ener gia do Nor te e do Cen -
tro-Oes te para o Nor des te, uma even tu al ge ra ção tér -

mi ca nes sa re gião e a mul ti pli ca ção de bar ra gens de
mé dio e pe que no por te, prin ci pal men te no alto São
Fran cis co, tor nam-se fa to res vi ta is para uma ex pan -
são do flu xo re gu la ri za do. A des pe i to das li mi ta ções
na ca pa ci da de de in ves ti men to do País, são evi den -
tes a im por tân cia e a ur gên cia em pro mo ver-se a ex -
pan são des sa rede de bar ra gens de re gu la ri za ção,
por seus imen sos be ne fí ci os so ci o e co nô mi cos, de
modo a per mi tir que a ge ra ção tér mi ca de ele tri ci da de 
– a cha ma da com ple men ta ção tér mi ca pos sa, em ra -
zão de seu cus to ele va do, ser mi ni mi za da. A ex pan -
são da rede in ter li ga da de trans mis são re ves te-se,
tam bém, de idên ti ca ur gên cia.

Com res pe i to à ge ra ção tér mi ca de ele tri ci da de,
cum pre en fa ti zar que, mes mo no fu tu ro, di fi cil men te
po de rá ela com pe tir, em ter mos de cus tos, com a hi -
dre le tri ci da de. Em maio do pre sen te ano foi no ti ci a do
que a Pe tro bras apre sen tou, no pri me i ro tri mes tre do
ano, pre ju í zos nos in ves ti men tos em usi nas tér mi cas,
re a li za dos com o pro pó si to de mi ni mi zar o ris co de
cor tes no for ne ci men to de ele tri ci da de. A em pre sa
ce le brou con tra tos que ga ran tem a com pra de ener -
gia ge ra da por ope ra do res pri va dos e para a qual não
foi pos sí vel uma re ven da, ao mer ca do, por pre ços
atra ti vos. A re cu pe ra ção dos re ser va tó ri os no úl ti mo
ve rão mo di fi cou as pers pec ti vas de ofer ta, oca si o -
nan do drás ti ca re du ção nos pre ços e tor nan do ine vi -
tá ve is os pre ju í zos. Não há in di ca ções de que esse
qua dro seja pas sa ge i ro, de mons tran do que a ge ra -
ção de ener gia tér mi ca de ve rá ser man ti da no pa ta -
mar mí ni mo com pa tí vel com a se gu ran ça no for ne ci -
men to con ti nu a do de ener gia.

Os pro ble mas de cor ren tes de uti li za ção pre da -
tó ria e os con fli tos de uso na área dos re cur sos hí dri -
cos po dem ser ilus tra dos pelo caso re pre sen ta do
pelo rio Ver de Gran de. Esse cur so d’água, de apro xi -
ma da men te qui nhen tos qui lô me tros de ex ten são,
teve que da tão drás ti ca em sua va zão que, em 1996,
o Mi nis té rio do Meio Ambi en te sus pen deu to das as li -
cen ças para cap ta ção de água. A pro i bi ção não sur tiu
efe i to, ten do pros se gui do a ex plo ra ção de sor de na da,
não só do rio mas tam bém da água sub ter râ nea. O
com pro me ti men to dos aqüí fe ros le vou, na tu ral men te, 
ao de sa pa re ci men to das nas cen tes. A ir ri ga ção con -
so me 85% do re cur so, sen do que as águas su per fi ci -
a is ir ri gam de zes se te mil hec ta res e as sub ter râ ne as,
qua tro mil hec ta res.

Fren te a essa si tu a ção crí ti ca, a ANA re sol veu
ado tar o rio Ver de Gran de como ba cia pi lo to, es ta be -
le cen do uma agen da para a re cu pe ra ção do rio, em
acor do com o Esta do da Ba hia, por meio da Se cre ta -
ria de Infra-Estru tu ra e a Su pe rin ten dên cia de Re cur -
sos Hí dri cos, e com o Esta do de Mi nas Ge ra is, me di -
an te a Se cre ta ria de Meio Ambi en te e Insti tu to Mi ne i -
ro de Ges tão das Águas (IGAM). Essa co la bo ra ção
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era im pres cin dí vel por que o rio, si tu a do na di vi sa de
Ba hia e Mi nas Ge ra is, é fe de ral, mas seus aflu en tes,
es ta du a is.

Esse es for ço ob je ti va es ta be le cer a ne ces sá ria
es tru tu ra ins ti tu ci o nal (co mi tê de ba cia, agên cia de
água) e a ado ção de me di das ime di a tas como a re cu -
pe ra ção dos so los, não tan to para re du zir a ero são,
mas prin ci pal men te para in cre men tar a re car ga dos
aqüí fe ros. Ou tra me di da de gran de im pac to é o es ta -
be le ci men to, nes sa ba cia hi dro grá fi ca, de uma sé rie
de bar ra gens acu mu la ção, com vis tas a as se gu rar
uma “pro du ção” con tí nua de água. Alguns des ses
em pre en di men tos já es tão sen do ob je to de con tra tos. 
A dis tri bu i ção das ou tor gas será re to ma da, bus can do
pri vi le gi ar sis te mas mais ra ci o na is como a ir ri ga ção
por go te ja men to.

To da via, em re u nião de pro du to res ru ra is re a -
li za da em Mon tes Cla ros (MG), em mar ço do pre -
sen te ano, e des ti na da a dis cu tir a co bran ça pelo
uso da água, ale gou-se que em bo ra exis ta, des de
1988, um Pla no de Re cu pe ra ção do Ver de Gran de, 
com pre vi são de que se jam cons tru í das de zes se te 
pe que nas bar ra gens ao lon go do rio, ne nhu ma
des sas obras foi efe ti va da.

Agu dos con fli tos de uso têm ocor ri do, tam bém,
nos rios Ja ca ré e Sa li tre, no Esta do da Ba hia. No caso 
do rio Sa li tre, bem como do rio Gran de, lo ca li za do na
re gião de Bar re i ras (BA), sen do eles rios de do mí nio
es ta du al, a in ter ven ção da ANA, com vis tas a mi no rar
os pro ble mas ali exis ten tes, in clu si ve os re fe ren tes à
ex plo ra ção de águas sub ter râ ne as, tem sido in di re ta,
por meio de con vê ni os com ór gãos es ta du a is.

Para o to tal da ba cia, uma ex pan são da área ir ri -
ga da pana oi to cen tos mil hec ta res, con for me pre vis to
an te ri or men te, se ria in viá vel com base na va zão re -
gu la ri za da, pos sí vel de ser ob ti da a par tir do atu al
com ple xo de re ser va tó ri os, pois oca si o na ria um dé fi -
cit to tal men te ina ce i tá vel na ge ra ção de ener gia no
sis te ma de re pre sas a ju san te de So bra di nho. Nem
mes mo o acrés ci mo de dez re ser va tó ri os pri o ri tá ri os
nos aflu en tes do São Fran cis co, pre vis tos pela Co de -
vasf, sa na ria esse dé fi cit, que só po de ria ser eli mi na -
do me di an te a cons tru ção de seis re ser va tó ri os adi ci -
o na is na ca lha do rio, con for me de fi ni do nos es tu dos
re a li za dos por essa em pre sa.

O gran de de sa fio no ge ren ci a men to das va zões
nos dois re ser va tó ri os re sul ta do fato ób vio de que
não bas ta vi a bi li zar a na ve ga ção. E im pres cin dí vel
não so men te ga ran tir o ní vel atu al de ge ra ção de
ener gia, mas tam bém os pro vá ve is acrés ci mos de de -
man da re sul tan tes da re to ma da do cres ci men to eco -
nô mi co e, si mul ta ne a men te, aten der à de man da
cres cen te de água para ir ri ga ção.

No sen ti do de pos si bi li tar um au men to na va zão
re gu la ri za da e, des se modo, avan çar rumo à con ci li a -

ção dos vá ri os ob je ti vos do ge ren ci a men to da
água na ba cia, a Co de vasf se le ci o nou dez re pre -
sa men tos po ten ci as (apro ve i ta men tos hi dro e ner -
gé ti cos) nas par tes alta e mé dia da ba cia, em Mi -
nas Ge ra is, pas sí ve is de as se gu rar um acrés ci mo
de 470 m½ na va zão. Além dis so fo ram iden ti fi ca -
dos qua tro apro ve i ta men tos na ca lha prin ci pal do
rio São Fran cis co, a ju san te de Três Ma ri as, que
per mi ti ri am um acrés ci mo adi ci o nal de 400m3/s,
mas cuja vi a bi li da de é in cer ta, em fun ção de pre ju -
í zos am bi en ta is even tu al men te ele va dos e do alto
cus to de me di das com pen sa tó ri as. Fi nal men te, a
Ai ne el iden ti fi cou a pos si bi li da de de um quin to re -
pre sa men to em Ita mo tin ga, a ju san te de Ju a ze i ro.

O es tu do re a li za do pela Fun da ção de Estu dos 
e Pes qui sa Aquá ti cas de São Pa u lo (FUNDESPA)
en fa ti za que a vi a bi li za ção des ses apro ve i ta men tos 
de pen de rá de um ra te io de cus tos en tre os usuá ri os 
dos re cur sos hí dri cos, face à pos si bi li da de de que
tais em pre en di men tos se re ve las sem anti-eco nô mi -
cos, caso a re mu ne ra ção fos se ori un da ape nas da
ge ra ção de ener gia.

Fo ram for mu la das di ver sas al ter na ti vas para o 
au men to das va zões as se gu ra das, al gu mas das
qua is são apre sen ta das a se guir, em vir tu de de sua
ma i or vi a bi li da de eco nô mi ca e am bi en tal. Deve-se,
tan to quan to pos sí vel, bus car a im ple men ta ção si -
mul tâ nea de to das es sas al ter na ti vas, que são com -
ple men ta res.

A pri me i ra al ter na ti va ba se ia-se na am pli a ção
de va zões e ca pa ci da de ins ta la da em Três Ma ri as e
em em pre en di men tos ener gé ti cos a se rem cons tru í -
dos a mon tan te des se re ser va tó rio – apro ve i ta men tos 
de Pom peu (rio São Fran cis co) e Re ti ro Ba i xo (rio Pa -
ra o pe ba), per mi tin do um in cre men to de 70m3/s nas
va zões as se gu ra das e um ga nho mé dio de 230MW
na ge ra ção de ener gia.

A se gun da en vol ve a im plan ta ção de apro ve i ta -
men tos hi dro e ner gé ti cos em aflu en tes do no São
Fran cis co – rios das Ve lhas, Pa ra ca tu e Uru cu ia,
apro ve i tan do as ma i o res va zões des ses cur sos
d’água, pos si bi li tan do um in cre men to de apro xi ma da -
men te 250m3/s nas va zões as se gu ra das e um acrés -
ci mo de 240MW ao sis te ma elé tri co.

A ter ce i ra é re pre sen ta da por um em pre en di -
men to a ser im plan ta do nas ime di a ções de Ita mo -
tin ga, 120km a ju san te de So bra di nho, ca paz de as -
se gu rar os se guin tes be ne fí ci os: au men to da ca pa -
ci da de de ge ra ção de ener gia do sis te ma Cli esf em
300MW ins ta la dos; in cre men to, du ran te a seca, de
80m3/s na va zão re gu la ri za da, be ne fi ci an do a ir ri -
ga ção no tre cho en tre So bra di nho e Be lém do São
Fran cis co; vi a bi li za ção de fi ni ti va do trans por te flu vi -
al en tre So bra di nho e Ju a ze i ro/Pe tro li na.
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Nes se caso, o es tu do su ge re o des lo ca men to
do eixo da bar ra gem cer ca de 20 km para cima, de
modo a re du zir de 280 para 120 km2 a área de inun -
da ção, mi ni mi zan do seus im pac tos so ci a is e eco nô -
mi cos, com a mes ma po tên cia e a van ta gem adi ci o nal 
de vi a bi li zar a na ve ga ção (vide grá fi cos).

A quar ta al ter na ti va en vol ve a im plan ta ção de
usi nas tér mi cas que ope rem de for ma in te gra da com
as hi dro e lé tri cas exis ten tes ou a se rem im plan ta das,
pos si bi li tan do uma com ple men ta ção ener gé ti ca em
todo o Nor des te, per mi tin do, as sim, que re cur sos hí -
dri cos ori gi nal men te des ti na dos à ge ra ção de ener gia 
se jam des vi a dos para ou tras fi na li da des.

Essas usi nas tér mi cas – de no mi na das bi o tér mi -
cas – es ta ri am vin cu la das às usi nas de Três Ma ri as e
So bra di nho, em pre ga ri am bi o mas sa como com bus tí -
vel e se ri am ope ra das ba si ca men te na es ta ção seca
(maio a no vem bro), quan do se tor na cri ti co o ba lan ço
en tre ofer ta e de man da de água na ba cia. A hi pó te se
mais viá vel se ria o em pre go de ca va cos de eu ca lip to
ou, even tu al men te, ba ga ço de cana, O Pla no pre vê
uma usi na com ca pa ci da de para ge rar 100 MW, em
Três Ma ri as, e li be rar um vo lu me de 100 m3/s. Em So -
bra di nho se ria ins ta la da uma bi o tér mi ca de 200 MW

pos si bi li tan do um au men to de 400 m3/s nas va zões
de flu en tes. Se a bi o tér mi ca em So bra di nho fos se
ope ra da com ba ga ço de cana, se ria pos sí vel uma ge -
ra ção de 100 MW, li be ran do 100 m3/s de água para
ou tras fi na li da des.
3.4 A Hi dro via do rio São Fran cis co

A hi dro via é fun da men tal para o abas te ci men to
de toda a ba cia, es pe ci al men te o oes te ba i a no, com
ra ções, fer ti li zan tes e com bus tí ve is e para o es co a -
men to de grãos. Na re a li da de, as evi dên ci as dis po ní -
ve is apon tam para a exis tên cia de um am plo mer ca do 
po ten ci al, in clu si ve ex ter no, para a agri cul tu ra ir ri ga da 
da ba cia do São Fran cis co. A efe ti va ção des se po ten -
ci al de pen de rá, con tu do, do es ta be le ci men to de uma
ca de ia lo gís ti ca mul ti mo dal de trans por tes, cujo ele -
men to cen tral será re pre sen ta do pela hi dro via, mas
que en glo ba rá, ain da, um por to ma rí ti mo na baia de
To dos os San tos e a Fer ro via Trans nor des ti na. Uma
vez que o agro ne gó cio cons ti tui, cer ta men te, a cha ve
para o de sen vol vi men to de toda essa re gião, tor na-se 
evi den te a im por tân cia cru ci al da re vi ta li za ção da ba -
cia, es pe ci al men te do le i to do rio São Fran cis co e
suas áre as ri be i ri nhas, como ins tru men to para vi a bi li -
zar a hi dro via.
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O Pla no Pi lo to de Re vi ta li za ção do rio São Fran -
cis co, aci ma re fe ri do, es tu dou o tre cho com pre en di do
en tre Ibo ti ra ma e Ju a ze i ro/Pe tro li na, di vi din do-o em
três seg men tos.

No pri me i ro seg men to, Ibo ti ra ma – Pi lão Arca -
do, com 307km, o le i to prin ci pal do rio São Fran cis co
apre sen ta tal ve gue bem de fi ni do e pro fun do, va ri an do 
a pro fun di da de en tre qua tro e doze me tros e a lar gu ra 
en tre 150 e 300 me tros. Em 54 tre chos, ao lon go des -
se es ti rão, o tal ve gue so fre se ve ras al te ra ções em
pro fun di da de, re sul tan tes de de po si ções só li das
cons ti tu í das por se di men tos de are ia e ar gi la, tí pi cos
do semi-ári do. É im por tan te en fa ti zar que tais de po si -
ções são pro ve ni en tes, em sua ma i o ria, da ero são
das mar gens, ocor ri da du ran te as che i as, oca sião em
que esse trans por te de ma te ri al só li do apre sen ta-se
mu i to ele va do. Fo tos ob ti das por meio de sa té li te re -
ve lam que esse as so re a men to con cen tra-se, nor mal -
men te, nas vi zi nhan ças de ter re nos mar gi na is ero di -
dos, nas ime di a ções de ilhas, onde ocor rem que das
de ve lo ci da des, e no lado in ter no de cur vas ao lon go
do rio. Den tre as 54 áre as ana li sa das pelo Pla no Pi lo -
to, fo ram iden ti fi ca dos trin ta tre chos de mar gem em
pro ces so de con ti nua ero são, que to ta li zam 45km.

Nes se seg men to do rio tor nam-se ne ces sá ri as
obras de de sobs tru ção do le i to e con ten ção de mar -
gens. Uma vez que a pro fun di da de do le i to na tu ral é
sem pre su pe ri or a qua tro me tros, es sas in ter ven ções
tor na rão pos sí vel man ter, de for ma na tu ral, a na ve ga -
ção flu vi al de gran de por te nes se tre cho, ao oca si o nar 
sig ni fi ca ti va re du ção no as so re a men to.

O se gun do seg men to cor res pon de ao re ser va -
tó rio de So bra di nho e en vol ve rá, quan do com ple to,
uma ex ten são de 280km. Nele, a na ve ga ção pode ser
pra ti ca da sem qua is quer li mi ta ções.

O ter ce i ro tre cho, com cer ca de 40km, es ten -
de-se da bar ra gem de So bra di nho até Ju a ze i ro. Aqui,
um dos fa to res li mi tan tes à na ve ga bi li da de é a ele va -
da flu tu a ção diá ria na ge ra ção de ener gia, re sul tan te
das flu tu a ções no cha ma do des pa cho de car ga, ou
seja, na uti li za ção da ca pa ci da de ins ta la da, que se al -
te ra ao lon go do dia, em res pos ta à de man da ener gé -
ti ca do Nor des te, cujo aten di men to de pen de, de for -
ma cru ci al, da usi na de So bra di nho. Por esse mo ti vo,
as va zões tur bi na das os ci lam en tre 1.300 e 4.300
m3/s, pro vo can do sen sí ve is va ri a ções na al tu ra da lâ -
mi na d’água a ju san te da re pre sa, o que, evi den te -
men te, cria li mi ta ções à na ve ga ção no tre cho ime di a -
ta men te aba i xo.

Esse úl ti mo seg men to en glo ba, ain da, um gran -
de de sa fio re pre sen ta do pela ocor rên cia de la jes ro -
cho sas e afo ra men tos de ro chas, bem como de de po -

si ções de cas ca lho e are ia. Uma das so lu ções pos sí -
ve is é a des tru i ção dos prin ci pa is afo ra men tos (der ro -
ca men to), jun to com obras flu vi a is – cons tru ção de
es pi gões (es ta cas) –, que mi ni mi zem as de po si ções.
A ou tra é a im plan ta ção de um novo apro ve i ta men to
(re pre sa men to) de uso múl ti plo a ju san te de So bra di -
nho, as se gu ran do o afo ga men to das ro chas, em pre -
en di men to tec ni ca men te viá vel em vir tu de da ele va da 
va zão re gu la ri za da. Ou seja, a des pe i to de um des ní -
vel re la ti va men te pe que no, a alta va zão per mi ti ria
uma sig ni fi ca ti va ge ra ção de ener gia hi dre lé tri ca.

No to can te à na ve ga ção no tre cho Pi ra po ra-Ibo -
ti ra ma, as va ri a ções diá ri as e sa zo na is na va zão de -
flu en te do re ser va tó rio de Três Ma ri as exer cem in -
fluên cia de ci si va e es tão su je i tas, en tre ou tras, a di -
ver sas res tri ções téc ni cas: a cota má xi ma do re ser va -
tó rio não pode ser su pe ri or a 572,5m so bre o ní vel do
mar, li mi te aci ma do qual pas sa a ocor rer inun da ção
de es tra das vi ci na is na re gião do lago; uma vez que o
por to de Pi ra po ra co me ça a ser inun da do com uma
va zão de 4.000m3/s, e con si de ran do o acrés ci mo re -
pre sen ta do pela va zão má xi ma do rio Aba e té, es ti ma -
da em 1.500m3/s, o ver ti men to em Três Ma ri as não
pode ser su pe ri or a 2.500m3/s; para pre ve nir tur bu lên -
ci as, os ver te do res da re pre sa não po dem ser ope ra -
dos na fa i xa de 850-1.400m3/s. Tor na-se im pres cin dí -
vel, as sim, a re a li za ção de es for ços com res pe i to ao
ge ren ci a men to das va zões no re ser va tó rio, con ci li an -
do es sas di ver sas res tri ções, de modo a su pe rar o
qua dro atu al, ca rac te ri za do por flu tu a ções diá ri as de
até 80cm no ní vel das águas no por to de Pi ra po ra,
com pro me ten do se ri a men te a na ve ga ção.

A ope ra ção do re ser va tó rio de So bra di nho en -
cer ra, tam bém, sig ni fi ca ti vas di fi cul da des: cota má xi -
ma, para o lago, de 393m so bre o ní vel do mar, aci ma
da qual áre as sob ex plo ra ção eco nô mi ca co me çam a
ser inun da das; sus pen são da ope ra ção da eclu sa
quan do a cota é in fe ri or a 378,5m; cota mí ni ma de
384m para vi a bi li zar a ir ri ga ção na Ser ra da Ba ta te i ra; 
inun da ção de áre as sob ex plo ra ção agrí co la, na re -
gião de Ju a ze i ro, quan do a va zão su pe ra 8.000m3/s.
Os es tu dos con du zi dos pela Fu in des pa re co men dam
que as va ri a ções de va zões diá ri as, em So bra di nho,
não ex ce dam 1.000m3/s. Além dis so, para que em bar -
ca ções com ca la do de 1,5m pos sam ser ope ra das, as 
va zões de flu en tes da re pre sa de vem ser man ti das na
fa i xa de 1.800m3/s.

O trans por te e a de po si ção de se di men tos mos -
tram-se mais acen tu a dos en tre Ibo ti ra ma e Pi lão
Arca do. Entre Ibo ti ra ma e o seg men to si tu a do ime di a -
ta men te a ju san te de Bar ra, esse pro ces so é mais ca -
rac te ri za do pe las ero sões nas mar gens, ca u sa das
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pela acen tu a da va ri a ção nas va zões anu a is e pe las
for mas de ocu pa ção das áre as vi zi nhas ao rio. Após o 
mu ni cí pio de Bar ra, pre do mi nam as du nas for ma das
pela de po si ção de ma te ri al con ti nen tal trans por ta do
pe los ven tos, bem como a de po si ção de se di men tos
ca u sa da pelo re man so do lago de So bra di nho.

As evi dên ci as dis po ní ve is mos tram que, nos
aflu en tes do rio São Fran cis co, a sus pen são só li da é
sig ni fi ca ti va men te in fe ri or à do le i to prin ci pal do rio,
con fir man do que a ma i or par te das de po si ções pro -
vém de ero são e des bar ran ca men to de mar gens do
le i to prin ci pal, bem como de vo ço ro cas si tu a das nas
áre as con tí guas.

Os es tu dos de mons tra ram, ain da, que o rio
apre sen ta le i to bem de fi ni do e pro fun do – pro fun di da -
de mé dia de 4,5m –, mas sig ni fi ca ti va men te as so re a -
do em mu i tos tre chos.

As so lu ções por ora apre sen ta das para o pro -
ble ma do as so re a men to têm sido, no caso de ta lu des
ele va dos e com ma i or de cli vi da de, a con ten ção me -
câ ni ca de mar gens, jun to com a im plan ta ção de mata
ci li ar. Essa con ten ção se ria as se gu ra da por meio de
bol sas de ma te ri al sin té ti co ou ve ge tal, nas qua is se -
ria in tro du zi da uma mis tu ra do ma te ri al as so re a do
com pe que na pro por ção de ci men to. O em pre go de
ma te ri al ro cho so fica im pe di do pela au sên cia des se
ma te ri al na re gião. Já nos ta lu des mais su a ves, a con -
ten ção se ria ga ran ti da pela re com po si ção da co ber -
tu ra ve ge tal, com o em pre go de es pé ci es na ti vas, do -
ta das de ra í zes mais pro fun das.

3.5 A co bran ça pelo uso dos re cur sos hí dri cos
Nos úl ti mos dez anos, ini ci ou-se, no Bra sil, a su -

pe ra ção do fal so con ce i to de que os re cur sos hí dri cos 
se ri am pra ti ca men te ines go tá ve is, equí vo co que le -
vou a pa drões de con su mo per du lá rio e ao des ca so
com a cres cen te po lu i ção hí dri ca.

A su pe ra ção do es ta do per ma nen te de so ci a li -
za ção dos pre ju í zos am bi en ta is co me ça, efe ti va men -
te, a par tir da pro mul ga ção da Lei nº 9.433, de 1997,
que es ta be le ceu a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí -
dri cos e cri ou a co bran ça pelo uso des ses re cur sos,
de modo a in cor po rar os prin cí pi os am bi en ta is “usuá -
rio-pa ga dor” e “po lu i dor-pa ga dor”, como for ma de
cor re ção das ex ter na li da des ne ga ti vas no uso das
águas.

Vale res sal tar o art. 19 des sa lei, onde se de ter -
mi na que essa co bran ça visa re co nhe cer a água
como bem eco nô mi co e dar ao usuá rio in di ca ção de
seu real va lor, in cen ti var a ra ci o na li za ção do uso da
água e ob ter re cur sos fi nan ce i ros para o fi nan ci a men -
to dos pro gra mas e in ter ven ções con tem pla dos nos

Pla nos de Re cur sos Hí dri cos. Além dis so, o art. 22
pre vê que os va lo res ar re ca da dos por meio des se
ins tru men to se rão apli ca dos pri o ri ta ri a men te ente na
ba cia hi dro grá fi ca em que fo ram ge ra dos e des ti na -
dos ao fi nan ci a men to de es tu dos, pro je tos e obras in -
clu í dos nos Pla nos de Re cur sos Hí dri cos, bem como
na im plan ta ção e cus te io de ór gãos e en ti da des do
Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí -
dri cos.

A co bran ça con tri bu i rá, de modo de ci si vo, para
mi ni mi zar não ape nas as quan ti da des con su mi das,
mas tam bém a con ta mi na ção das águas uti li za das e,
si mul ta ne a men te, para cons ci en ti zar os usuá ri os so -
bre o va lor da água, in du zin do-os a uma uti li za ção
mais par ci mo ni o sa do re cur so.

Deve-se en fa ti zar que, no to can te a ou tor ga de
di re i tos e co bran ça pelo uso da água, a com pe tên cia
do Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos (CNRH)
li mi ta-se a es ta be le cer cri té ri os ge ra is, ca ben do aos
co mi tês de ba ci as hi dro grá fi cas de fi nir os me ca nis -
mos de co bran ça e su ge rir os va lo res a se rem apli ca -
dos. To da via, o âm bi to no qual essa co bran ça se tor na 
ope ra ci o nal é o das Agên ci as de Água, que de sem pe -
nham pa pel de se cre ta ria exe cu ti va do res pec ti vo co -
mi tê, ca ben do a elas, en tre ou tras com pe tên ci as, su -
ge rir os ní ve is ta ri fá ri os, efe tu ar a co bran ça e acom -
pa nhar a ad mi nis tra ção fi nan ce i ra dos re cur sos ar re -
ca da dos.

A co bran ça pas sou a exis tir, de modo con cre to,
em mar ço do pre sen te ano, quan do o CNRH apro vou
pro pos ta en ca mi nha da pelo Co mi tê para Inte gra ção
da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Pa ra í ba do Sul
(CEIVAP), rio de do mí nio da União. Numa eta pa ini ci -
al, a co bran ça in ci di rá ape nas so bre gran des con su -
mi do res  – in dús tri as e com pa nhi as de sa ne a men to,
com ta ri fa es ta be le ci da em R$0,02 por me tro cú bi co
de água, va lor que será re du zi do para R$O,008 quan -
do ela for de vol vi da aos cur sos d’água após o de vi do
tra ta men to.

Essa ini ci a ti va pi o ne i ra do CEIVAP re ve la al -
guns com po nen tes que obri ga to ri a men te de vem pre -
ce der o ini cio da co bran ça: a apro va ção de um Pla no
de Re cur sos Hí dri cos da Ba cia; a ins ti tu i ção de uma
agên cia de água; a de fi ni ção de usos con si de ra dos
in sig ni fi can tes. Ela trou xe à luz al gu mas ques tões
fun da men ta is, que de ve rão ser de fron ta das tam bém
no caso da ba cia do rio São Fran cis co, e que são bre -
ve men te ana li sa das a se guir.

A co bran ça não pode re ves tir-se de ca rá ter uni -
la te ral, com im po si ção, pela au to ri da de go ver na men -
tal, de cima para ba i xo. So men te por meio de uma dis -
cus são exa us ti va com os mais di ver sos seg men tos
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so ci a is es pe ci al men te os usuá ri os, tor na-se pos sí vel
es ta be le cer pa drões de na tu re za con sen su al que re -
du zam a re sis tên cia ao pa ga men to por um bem que
sem pre foi gra tu i to.

No caso do rio São Fran cis co essa dis cus são
tor na-se es pe ci al men te com ple xa pela enor me di ver -
si da de fí si ca e so ci o e co nô mi ca pre sen te em um es -
pa ço ter ri to ri al tão vas to. Sob to dos os as pec tos, há
re la ti va men te pou co em co mum en tre o alto e o ba i xo
São Fran cis co, e es sas di fe ren ças ma ni fes tam-se em
múl ti plas es fe ras: ta xas de ur ba ni za ção, ta ma nho de
ci da des, ren da per ca pi ta, con cen tra ção de in dús tri -
as e ati vi da de mi ne ral, pa drões de ocu pa ção do solo,
en tre ou tras. Essa di ver si da de es tru tu ral oca si o na
for tes de man das por tra ta men tos di fe ren ci a dos que,
em bo ra so ci al men te le gí ti mos, po dem ge rar con fli tos
in ter mi ná ve is e co lo car em ris co a pos si bi li da de de
ser es ta be le ci do uru pa drão uni for me de co bran ça
em toda a ba cia.

No caso de rios fe de ra is, como o São Fran cis co,
há o ris co de que, em cada es ta do, as ta ri fas pro pos -
tas para es ses rios es te jam em ní ve is mu i to di fe ren tes 
dos pro pos tos para os aflu en tes; ou, ain da, a pos si bi -
li da de de que ocor ram gran des di fe ren ças ta ri fá ri as
en tre es ta dos, no to can te a aflu en tes que, em bo ra si -
tu a dos em es ta dos di fe ren tes, per ten çam a uma mes -
ma ba cia hi dro grá fi ca fe de ral. Daí a ne ces si da de de
uma cer ta pri ma zia do co mi tê fe de ral so bre os co mi -
tês es ta du a is exis ten tes na mes ma ba cia.

Para que haja uni for mi da de ta ri fá ria, as dis cus -
sões de vem ser tra va das no mais am plo foro  – o co -
mi tê de ba cia que cor res pon da a todo o ter ri tó rio
abran gi do pelo rio São Fran cis co. Tra ta-se de for mi -
dá vel de sa fio, pela ne ces si da de de com pa ti bi li zar as
de ter mi na ções des se gran de foro com as pro po si -
ções for mu la das em uma am pla e ne ces sá ria rede de
co mi tês de ba ci as de âm bi to es ta du al.

Já exis te am pla con cor dân cia de que, no to can -
te à co bran ça, não pode ha ver ex ce ções, de ven do o
di fe ren ci al si tu ar-se na fi xa ção da ta ri fa. E cer to que o
se tor agrí co la, onde pre va le cem es tru tu ras mais com -
pe ti ti vas na pro du ção, ope ra com ta xas de re tor no tra -
di ci o nal men te in fe ri o res às de ou tros seg men tos da
eco no mia, li mi tan do sua ca pa ci da de de pa ga men to.
To da via, mes mo em seg men tos eco no mi ca men te
mais frá ge is, a isen ção é in jus ti fi cá vel: pri me i ro por -
que evi den cia uma au sên cia de equa ni mi da de, que
ten de a pro vo car re sis tên ci as ge ne ra li za das ao pa ga -
men to; e, em se gun do lu gar, por que eli mi na todo es ti -
mu lo fi nan ce i ro à ado ção de sis te mas pro du ti vos
mais efi ci en tes no uso da água. Cum pre en fa ti zar
que, em todo o mun do, o con su mo de água in ten si vo

na agri cul tu ra, cons ti tu in do ela o se tor que ope ra com
ba i xa efi ciên cia.

Essas ques tões as su mem gran de re le vân cia
em re giões ca rac te ri za das por uni for te avan ço da
agri cul tu ra ir ri ga da, tais como as de Pe tro li na-Ju a ze i -
ro e do oes te ba i a no.

Nas dis cus sões ocor ri das no âm bi to do CEIVAP, 
uma re cla ma ção re cor ren te en tre os usuá ri os tem
sido a de que, em rios de do mí nio da União, tais como 
o Pa ra í ba do Sul, os va lo res ar re ca da dos se rão con -
cen tra dos no go ver no fe de ral, não ha ven do ga ran ti as
de que se rão efe ti va men te apli ca dos na que la ba cia.
Exis te mes mo o re ce io de que eles se jam des vi a dos
para ou tras apli ca ções não vin cu la das ao ge ren ci a -
men to de re cur sos hí dri cos. A esse pro pó si to vale
lem brar que, na Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de
São Pa u lo, foi apre sen ta do, em 1998, o Pro je to de Lei
(PL) nº 020/98, que pre via a co bran ça es ta du al pelo
uso da água e que foi subs ti tu í do, com ob je ti vo se me -
lhan te, pelo PL nº 676, de 2000. A tra mi ta ção des se
novo pro je to ga nhou ím pe to a par tir da ins ti tu i ção da
co bran ça, pelo CEIVAP, na ba cia do rio Pa ra í ba do
Sul, pois os prin ci pa is agen tes en vol vi dos (ins ti tu i -
ções do go ver no es ta du al, en ti da des em pre sa ri a is,
or ga ni za ções não-go ver na men ta is) pas sa ram a de -
man dar mais fir me men te uma ta ri fa es ta du al, por
acre di ta rem que, nes se caso, os re cur sos ar re ca da -
dos se rão efe ti va men te apli ca dos nas ba ci as si tu a -
das no Esta do.

A pos si bi li da de de que par ce la ele va da dos re -
cur sos ar re ca da dos em uma ba cia hi dro grá fi ca fos -
sem des ti na das a ou tras re giões ou a apli ca ções
alhe i as à ba cia re pre sen ta ria gra ve dis tor ção, fato
que a Co mis são en ten deu ser ne ces sá rio pre ve nir.
Para tan to, de ci diu-se ela pela apre sen ta ção do Pro -
je to de Lei do Se na do (PLS) nº 240, de 2002, no qual
se es ti pu la que es ses va lo res se rão apli ca dos, não
pre fe ren ci al men te, mas sim in te gral men te na ba cia
onde fo ram ge ra dos.

No caso do pro je to em tra mi ta ção no Esta do de
São Pa u lo, tem ha vi do for te pres são da in dús tria no
sen ti do de que a lei es ta be le ça um va lor má xi mo para
a ta ri fa, tan to na cap ta ção da água quan to na des car -
ga dos eflu en tes lí qui dos. Essa pro pos ta, que ten de a
pre va le cer, en fren ta opo si to res que vêem nela a que -
bra de um dos fun da men tos da co bran ça como ins tru -
men to de ges tão, pois re ti ra dos co mi tês de ba cia o
po der de de fi nir tais va lo res.

O es ta be le ci men to das ta ri fas pe los Co mi tês de
Ba ci as cons ti tui um for te ins tru men to para es ti mu lar
ou de ses ti mu lar de ter mi na dos usos em cir cuns tân ci -
as ou ba ci as es pe cí fi cas (e o São Fran cis co cons ti tui,
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sem dú vi da, um rio es pe ci al pela sua lo ca li za ção no
semi-ári do), sen do de sa con se lhá vel que re gras ge ra -
is ve nham a ser apli ca das a to dos os co mi tês de ba ci -
as de um mes mo Esta do e, mu i to me nos, aos dos rios 
fe de ra is.

No iní cio de 2002 foi apro va da na Ba hia, por
meio de lei es ta du al, a co bran ça pelo uso da água nos 
rios sob ju ris di ção do Esta do, pro vo can do re a ções
por par te da Asso ci a ção dos Agri cul to res e Irri gan tes
do Oes te da Ba hia (AIBA). Uma re cla ma ção é re fe -
ren te ao cus to, sob o ar gu men to de que o pa ga men to
de R$0,01 por me tro cú bi co vai re pre sen tar cus to in -
su por tá vel para o pro du tor ru ral. Ou tra que i xa diz res -
pe i to ao des ti no dos re cur sos ar re ca da dos. A lei es ta -
du al não ga ran te que os va lo res se rão apli ca dos na
ba cia onde fo ram ar re ca da dos; na ver da de, está pre -
vis ta a cri a ção de um fun do ge ren ci a do pelo go ver no
es ta du al, pelo qual es ses re cur sos se rão re dis tri bu í -
dos en tre as ba ci as.

3.6 Aspec tos da Atu a ção Go ver na men tal
No pri me i ro tri mes tre do cor ren te ano foi no ti ci a -

do que o Go ver no Fe de ral de ci diu pro mo ver uma ci -
são da CHESF, com a cri a ção de três em pre sas. A pri -
me i ra de ve rá ser a Com pa nhia Ener gé ti ca e de De -
sen vol vi men to Hí dri co do Nor des te, que fi ca rá com
15 das 16 usi nas da CHESF e uma ca pa ci da de ins ta -
la da de 7,7 mil MW, aí in clu í das as ter me lé tri cas de
Bon gi, em Per nam bu co, e Ca ma ça ri, na Ba hia. Essa
Com pa nhia, a ser in te gral men te con tro la da pela
União, terá du pla fun ção: ge rar ener gia e atu ar como
ope ra do ra dos re cur sos hí dri cos no Nor des te.

A se gun da em pre sa de ve rá ser a “CHESF Xin -
gó”, que terá como úni co ati vo a hi dre lé tri ca de Xin gó
e her da rá a ma i or par te da dí vi da da CHESF. A ter ce i -
ra será a Ele tro brás Trans mis são do Nor des te, res -
pon sá vel pela ad mi nis tra ção dos ati vos de trans mis -
são (li nhas e su bes ta ções).

A cons ti tu i ção da Com pa nhia de De sen vol vi -
men to Hí dri co, nos mol des pro pos tos, en vol ve pelo
me nos dois equí vo cos. O pri me i ro é o fato de que,
em bo ra ela deva abran ger a ges tão de re cur sos hí dri -
cos de todo o Nor des te, ela não en glo ba ria toda a ba -
cia do São Fran cis co, uma vez que o ter ri tó rio mi ne i ro
da ba cia é área sob con ces são da CEMIG, e de onde
pro vém mais de 70% da va zão do rio – ou seja, não
ha ve ria uma efe ti va ges tão de ofer ta. O se gun do pro -
ble ma é o con fli to de in te res ses: a em pre sa se ria res -
pon sá vel pelo ge ren ci a men to da água para aten di -
men to de de man das con fli tan tes de múl ti plos usuá ri -
os, mas se ria, ela mes ma, um dos gran des usuá ri os.

Embo ra man te nha o con fli to de in te res ses, deve 
ser ana li sa da a pro pos ta do Co mi tê Exe cu ti vo de
Estu dos Inte gra dos da Ba cia Hi dro grá fi ca do Vale do
São Fran cis co – CEEIVASF, no sen ti do de que a nova
em pre sa cons ti tua a Com pa nhia Ener gé ti ca e de De -
sen vol vi men to dos Re cur sos Hí dri cos da Ba cia do
Rio São Fran cis co e do Nor des te, nos mol des da Su -
pe rin ten dên cia do Vale do Ten nes see (EUA), na qual
es ta ri am abri ga dos os seg men tos de ge ra ção de
ener gia, ir ri ga ção, hi dro vi as, aqüi cul tu ra, in ter li ga ção
de ba ci as e trans por te in ter mo dal.

Já é uni ver sal men te re co nhe ci do que a ges tão
de re cur sos hí dri cos em uma ba cia hi dro grá fi ca deve
ser re a li za da de for ma in te gra da, le van do em con si -
de ra ção to das as gran des in ter ven ções em cur so
nes se es pa ço ter ri to ri al. Por isso mes mo, a to ta li da de
da ba cia deve cons ti tu ir a uni da de para o pla ne ja men -
to des ses re cur sos.

Além dis so, não fi cou es cla re ci da a si tu a ção de
uma ou tra agên cia fe de ral, a Co de vasf – su ces so ra
da an ti ga Co mis são do Vale do São Fran cis co, cons ti -
tu í da em me a dos do sé cu lo pas sa do. A em pre sa, que
atua em toda a ba cia, onde tem lar ga ex pe riên cia e é
res pon sá vel por im por tan tes pro je tos de ir ri ga ção, re -
cen te men te teve es ten di da sua atu a ção ao vale do rio 
Par na í ba, a se gun da mais im por tan te ba cia da ma -
cro-re gião.

Embo ra não te nha re la ção di re ta com a po lí ti ca
de re cur sos hí dri cos da ba cia, me re ce re gis tro a ini ci -
a ti va go ver na men tal de pro por a cri a ção de uma uni -
ver si da de com sede em Pe tro li na (PE), na área da ba -
cia, de no mi na da, pelo Con gres so Na ci o nal, Uni ver si -
da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co, dan do-lhe
um ca rá ter mul ti cam pi, en glo ban do ini ci al men te Pe -
tro li na (PE) e Ju a ze i ro (BA), mas pre ven do sua ex -
pan são para ou tras áre as do semi-ári do. Na me di da
em que as su ma sua iden ti da de re gi o nal, essa ins ti tu i -
ção po de rá se cons ti tu ir, ao lon go do tem po, na prin ci -
pal base de es tu dos so bre a ba cia hi dro grá fi ca do rio
São Fran cis co e o seu de sen vol vi men to sus ten tá vel,
sen do de se já vel que o es tu do dos re cur sos am bi en -
ta is e das ciên ci as agrí co las se tor nem, den tre ou tras, 
suas áre as de ex ce lên cia.

No de cor rer da apre sen ta ção pelo Dr. Antô nio
Fé lix Do min gues, re pre sen tan te da ANA, hou ve
ques ti o na men to so bre even tu al su per po si ção hi e rár -
qui ca en tre os co mi tês de ba cia dos rios São Fran cis -
co e Ver de Gran de. Foi es cla re ci do que a Agên cia ain -
da não tem uma de fi ni ção so bre o re la ci o na men to en -
tre es sas duas ins tân ci as; uma pos si bi li da de aven ta -
da foi a de que o co mi tê do rio Ver de Gran de te nha
uma re pre sen ta ção jun to ao do São Fran cis co. Qu an -
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to à agên cia de ba cia, a ANA en ten de que, em prin cí -
pio, deve exis tir uma úni ca para todo o rio.

A Co mis são de Acom pa nha men to ar gu men tou
que, an tes mes mo do es ta be le ci men to de fi ni ti vo do
Co mi tê de Ba cia, por meio da pró pria ANA de -
ver-se-ia ini ci ar a co bran ça pela água uti li za da pe las
em pre sas ge ra do ras de ener gia, uma vez que se
cons ti tui no ma i or usuá rio das águas do São Fran cis -
co e os gas tos na re gu la ri za ção da va zão vão se re fle -
tir na ga ran tia da exis tên cia do in su mo para essa
mes ma ati vi da de. Pon de rou-se que o pa ga men to que 
o se tor elé tri co faz, a Esta dos e Mu ni cí pi os, re pre sen -
ta ape nas uma com pen sa ção a es ses en tes da Fe de -
ra ção pe las per das re sul tan tes da inun da ção de par -
ce la de seus ter ri tó ri os. Ade ma is, os re cur sos de cor -
ren tes des se pa ga men to de ve rão ser vin cu la dos a
apli ca ções na pró pria ba cia.

Em re la ção a con fli tos de com pe tên cia, eles têm 
se ma ni fes ta do até mes mo den tro dos Esta dos, tais
como o ma ni fes ta do, por exem plo, no Esta do de San -
ta Ca ta ri na, en tre a Se cre ta ria de Meio Ambi en te e a
Fun da ção Esta du al de Meio Ambi en te (FATMA), com
res pe i to à com pe tên cia para a con ces são de ou tor -
gas. Esses con fli tos de vem ser vis tos, po rém, como
par te ine vi tá vel, mas tem po rá ria, do com ple xo pro -
ces so de im plan ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos.

A idéia de que o abas te ci men to de água, o tra ta -
men to de es go tos e a des po lu i ção de um rio de vem
ser tra ta dos, de for ma con jun ta, pe los go ver nos fe de -
ral, es ta du a is e mu ni ci pa is e pela so ci e da de ci vil foi
en fa ti za da no Se mi ná rio ‘Água e Pac to Fe de ra ti vo”,
re a li za do em mar ço do cor ren te ano, em co me mo ra -
ção ao Dia Mun di al da Água. É con sen su al na ANA
que os cri té ri os de ou tor ga e os de co bran ça pela uti li -
za ção da água de vam ser in te gra dos.

Na Ba hia, in for ma ções do Cen tro de Re cur sos
Ambi en ta is (CRA) dão con ta de que já fo ram de sen -
vol vi dos pla nos di re to res para as tre ze ba ci as hi dro -
grá fi cas do Esta do e está sen do ela bo ra do o Pla no
Esta du al de Re cur sos Hí dri cos.

Aten den do a re co men da ções for mu la das no 1º
Re la tó rio Pre li mi nar da Co mis são de Acom pa nha -
men to do Pro je to de Re vi ta li za ção do Rio São Fran -
cis co, apro va do pela Co mis são em de zem bro de
2001, a ANA con fir mou a ado ção das se guin tes pro vi -
dên ci as:

a) so li ci tou à ANEEL, à CEIMIG, à CHESF e ao
ONS a in di ca ção de re pre sen tan tes para os tra ba -
lhos, a se rem co or de na dos pela ANA, com vis tas à
de fi ni ção de uma po lí ti ca para a im plan ta ção de no -

vas bar ra gens nos rios que com põem a Ba cia Hi dro -
grá fi ca do Rio São Fran cis co;

b) fir mou con vê nio com o Go ver no da Ba hia
para a im ple men ta ção de um pro je to de en ge nha ria
vol ta do para a re cu pe ra ção das con di ções de na ve -
ga bi li da de no mé dio São Fran cis co, que re sul tou no
Pla no Pi lo to aci ma ci ta do;

c) tem de sen vol vi do ar ti cu la ção com o ONS,
com vis tas a pre ser var e ga ran tir as con di ções de na -
ve ga bi li da de do rio São Fran cis co en tre Pi ra po ra e
Ju a ze i ro, as se gu ran do, ao mes mo tem po, o fun ci o na -
men to dos pro je tos de ir ri ga ção.

Por sua vez a CHESF, tam bém aten den do às re -
co men da ções con ti das no re fe ri do re la tó rio, en vi ou
co mu ni ca do a esta Co mis são es cla re cen do que, a
par tir de um con vê nio ce le bra do com a em pre sa, em
1976, o go ver no do Esta do da Ba hia as su miu ple na -
men te to dos os en car gos e obri ga ções re la ti vos aos
se guin tes ser vi ços pú bli cos de in te res se da co mu ni -
da de ri be i ri nha do lago de So bra di nho: edu ca ção, sa -
ú de, se gu ran ça, ener gia elé tri ca, re gu la ri za ção fun -
diá ria, sis te ma viá rio e de sen vol vi men to de ati vi da des 
eco nô mi cas na bor da do lago (pes ca, agri cul tu ra, pe -
cuá ria).

Com res pe i to à cri se ener gé ti ca de 2001, e vi -
san do mi ti gar im pac tos ne ga ti vos so bre usos al ter na -
ti vos do rio, a em pre sa ado tou as se guin tes pro vi dên -
ci as: a) su ge riu um vo lu me de 1.000 m3/s como va -
zão mí ni ma a ser li be ra da en tre a re pre sa de So bra di -
nho e a foz do São Fran cis co, su ges tão apro va da pela 
Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca
(CGCE); b) apre sen tou pro pos ta, igual men te apro va -
da, de au men to nas co tas de con su mo men sal de
ener gia elé tri ca para pro je tos de ir ri ga ção si tu a dos
en tre So bra di nho e Ita pa ri ca; c) con ce deu um cré di to
de R$2,1 mi lhões à Co de vasf, para ade quar as cap ta -
ções de água de pro je tos pú bli cos de ir ri ga ção no ba i -
xo São Fran cis co às va zões re du zi das do rio.

A em pre sa en vi ou, ain da, a esta Co mis são, os
se guin tes es cla re ci men tos com res pe i to a ações
emer gen ci a is de apo io à po pu la ção das mar gens do
re ser va tó rio de So bra di nho: a) a CGCE op tou por não 
en cam par a su ges tão da CHESF de ofi ci a li zar um
“Pro gra ma So bra di nho para De sen vol vi men to da Bor -
da do Lago”; b) um pro gra ma ini ci al, pro pos to pelo go -
ver no da Ba hia, no to tal de R$6,5 mi lhões, foi subs ti -
tu í do por ou tra ver são do Esta do e dos Mu ni cí pi os, no 
va lor de R$13,8 mi lhões, que foi sub me ti da pelo Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia (MME) à CGCE, com a
pro mes sa de que Esta do e Mu ni cí pi os apre sen ta ri am
um de ta lha men to da pro pos ta, o que não acon te ceu;
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c) ins ta da pelo MME, a CHESF apre sen tou sua ver -
são para o re fe ri do pro gra ma, num to tal de R$10 mi -
lhões, in ti tu la da “Mu ni cí pi os da bor da do Lago de So -
bra di nho – Me di das mi ti ga do ras do efe i to da cri se hi -
dro e ner gé ti ca”, pro pos ta que foi sub me ti da pelo MME 
ao Mi nis té rio de Inte gra ção (MI). O fato é que re tor nou 
o pe río do chu vo so sem que pro vi dên ci as efe ti vas
hou ves sem sido to ma das, o que sig ni fi ca a re cor rên -
cia dos pro ble mas na pró xi ma seca.

Ou tra ini ci a ti va que me re ce des ta que no Pro -
gra ma de Con ser va ção e Re vi ta li za ção do São Fran -
cis co é o con vê nio ce le bra do en tre o Mi nis té rio do
Meio Ambi en te e o Mi nis té rio Pú bli co de Mi nas Ge ra is 
com o ob je ti vo de es tru tu rar Co or de na do ri as de Meio
Ambi en te nas sub-ba ci as dos rios Ver de Gran de, Pa -
ra ca tu, Uru cu ia, Pa ra o pe ba, Ve lhas e no alto São
Fran cis co. To dos os Mi nis té ri os Pú bli cos es ta du a is já
es tão mo bi li za dos.

Re le van te, ain da, no mes mo Esta do é o Pro je to
Ma nu el zão, vol ta do para ações am bi en ta is que in clu em
a re cu pe ra ção dos rios, que vem sen do im ple men ta do
por meio de con vê nio en tre o MMA e a Uni ver si da de Fe -
de ral de Mi nas Ge ra is, en vol ven do par ce ri as com ins ti -
tu i ções pú bli cas e da so ci e da de or ga ni za da.

Uma ini ci a ti va de suma im por tân cia para a re vi -
ta li za ção do rio São Fran cis co e o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al de todo o vale é o Pro je to de Ge -
ren ci a men to Inte gra do das Ati vi da des De sen vol vi das
em Ter ra na Ba cia do São Fran cis co (Pro je to São
Fran cis co – ANA/GEF/PNUMA/OEA), que se en con -
tra em ple na exe cu ção, e que en vol ve a par ti ci pa ção
do Pro gra ma das Na ções Uni das para o Meio Ambi -
en te (PNUMA), da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri -
ca nos (OEA), dos Go ver nos dos Esta dos de Mi nas
Ge ra is, Ba hia, Per nam bu co, Ala go as e Ser gi pe, bem
como de em pre sas pú bli cas, uni ver si da des e or ga ni -
za ções da so ci e da de ci vil.

Den tre os múl ti plos ob je ti vos do Pro je to me re -
cem des ta que a iden ti fi ca ção e a quan ti fi ca ção do
grau em que as ati vi da des ter res tres e a re gu la ri za -
ção do rio in flu en ci am a hi dro lo gia, a qua li da de da
água, es pe ci al men te o trans por te de se di men tos e
nu tri en tes, a pes ca e a eco lo gia aquá ti ca em todo o
sis te ma; a ob ten ção de da dos quan ti ta ti vos para a de -
ter mi na ção de ações es tra té gi cas des ti na das a oti mi -
zar o uso múl ti plo dos re cur sos hí dri cos na ba cia; o
ma pe a men to da re gião, com vis tas à de ter mi na ção
das pri o ri da des e das con di ções de uti li za ção da ter -
ra, além do es ta be le ci men to de um sis te ma de alo ca -
ção do uso das águas.

Vale des ta car, fi nal men te, a ini ci a ti va da Co de -
vasf, re pre sen ta da pelo lan ça men to, no fi nal de 2001,

de três edi ta is para a con tra ta ção de es tu dos de vi a bi -
li da de, com vis tas à im plan ta ção de bar ra gens de re -
gu la ri za ção nas ba ci as dos rios Pa ra ca tu, Uru cu ia e
das Ve lhas. Infe liz men te, ain da não fo ram alo ca dos
os re cur sos ne ces sá ri os à efe ti va ção des ses es tu -
dos.

3.7 Qu es tões So ci a is e Mo bi li za ção
Con for me já apon ta do em ou tro ca pi tu lo des se

re la tó rio, o pro ble ma da po bre za, agu do na ma i or par -
te da ba cia do rio São Fran cis co, as su me cla ro per fil
de mi sé ria ru ral na re gião do semi-ári do. A Co mis são
com pre en de que o Pro je to de Re vi ta li za ção não
pode, de modo al gum, li mi tar-se aos as pec tos es tri ta -
men te am bi en ta is, de ven do con tem plar ações que,
di re ta ou in di re ta men te, con tri bu am para a su pe ra ção 
des se qua dro so ci al. Além dis so, é con sen su al a no -
ção de que a de fe sa do meio am bi en te tor na-se ex tre -
ma men te pro ble má ti ca quan do a qua se to ta li da de da
po pu la ção vive em con di ções de ex clu são so ci al.

Daí por que a Co mis são de fen de, de modo in ci -
si vo, a ex pan são da agri cul tu ra ir ri ga da em toda a ba -
cia, por sua ele va da ca pa ci da de de ge rar opor tu ni da -
des de em pre go para a mão-de-obra lo cal, prin ci pal -
men te no to can te ao seg men to re pre sen ta do pela fru -
ti cul tu ra. Nes sa es fe ra, os ór gãos go ver na men ta is,
es pe ci al men te a Co de vasf, de vem in cen ti var o es ta -
be le ci men to de pro je tos vol ta dos para pe que nos pro -
du to res ru ra is, jun to a pó los de agri cul tu ra em pre sa ri -
al, de modo a pos si bi li tar o apro ve i ta men to de eco no -
mi as ex ter nas, prin ci pal men te no to can te a es tru tu ras 
de co mer ci a li za ção e de as sis tên cia téc ni ca.

O es ta be le ci men to de pro je tos agrí co las des sa
na tu re za faz-se par ti cu lar men te ne ces sá rio nas áre -
as que mar ge i am o rio São Fran cis co, a ju san te da re -
pre sa de Xin gó, uma vez que o sis te ma tra di ci o nal de
agri cul tu ra, ba se a do na ir ri ga ção na tu ral pe las che i as 
que ocor ri am an te ri or men te, de i xou de exis tir após o
es ta be le ci men to do com ple xo de re pre sas. Ini ci a ti vas
des sa or dem po dem re pre sen tar o pas so ini ci al para
uma re con ver são eco nô mi ca da re gião, ain da que li -
mi ta da, em face des se novo qua dro, que cer ta men te
é ir re ver sí vel.

No to can te à pes ca tra di ci o nal, base de sus ten -
to de gran de par te da po pu la ção ri be i ri nha, a Co mis -
são cons ta ta um qua dro ca rac te ri za do por de ca dên -
cia, re sul tan te não só da de gra da ção am bi en tal no
rio, dos efe i tos ne ga ti vos das re pre sas so bre a mi gra -
ção e a re pro du ção dos pe i xes e, tam bém, da pes ca
pre da tó ria que se per pe tua pe las con di ções de mi sé -
ria lo cal e pe las evi den tes de fi ciên ci as nos ins tru men -
tos de fis ca li za ção.
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A CEMIG tem apo i a do a pis ci cul tu ra no São
Fran cis co, por meio de con vê ni os com a Co de vasf e
pro je tos de pes qui sa com di ver sas uni ver si da des bra -
si le i ras, do que re sul ta ram cer ca de 400 tra ba lhos ci -
en tí fi cos. Tem pro mo vi do a pro du ção anu al de 300 mil 
ale vi nos, re a li za do cur sos anu a is de aqüi cul tu ra, es -
ta be le ci do es tru tu ras para trans po si ção de car du mes
e já re a li zou cer ca de qua ren ta pro je tos co mu ni tá ri os
de re po vo a men to de rios com es pé ci es di ver sas da
fa u na eti o ló gi ca.

A Co de vasf de sen vol ve um pro gra ma vol ta do
para a im plan ta ção de pó los de aqüi cul tu ra e pes ca
para a pro du ção co mer ci al de pes ca do. As pes qui sas
têm sido de sen vol vi das por uma rede cons ti tu í da por
seis es ta ções de pis ci cul tu ra. Esse tra ba lho tem ge ra -
do tec no lo gi as para a pro du ção de ale vi nos e cul ti vo
de pe i xes, cur sos para ca pa ci ta ção de téc ni cos, edi ção 
de pu bli ca ções téc ni cas e for ne ci men to de ma tri zes.

A Co de vasf já de tém a tec no lo gia para o cul ti vo
in ten si vo de pe i xes nos ca na is de ir ri ga ção e para a
cri a ção em tan ques-rede nos rios e nos gran des re -
ser va tó ri os. A ins ti tu i ção, in clu si ve, já iden ti fi cou cin co 
áre as com gran de po ten ci al para se trans for ma rem
em pó los de aqüi cul tu ra, des de o nor te de Mi nas Ge -
ra is até o ba i xo São Fran cis co; con si de ra, in clu si ve,
que essa úl ti ma re gião de tém con di ções de trans for -
mar-se no ma i or pólo de pis ci cul tu ra em águas in te ri -
o res na Amé ri ca La ti na.

As evi dên ci as in di cam, to da via, que esse po ten -
ci al ain da con ti nua pra ti ca men te sem apro ve i ta men -
to, pois a ex plo ra ção co mer ci al é in ci pi en te. Só re cen -
te men te teve iní cio a im plan ta ção de ati vi da de em pre -
sa ri al de aqüi cul tu ra em lar ga es ca la no pólo de Pa u lo 
Afon so, com a par ti ci pa ção de as so ci a ções de cri a do -
res de pe i xes.

Enquan to per du ra esse qua dro, é es sen ci al que
se ga ran ta a so bre vi vên cia da pes ca ar te sa nal, de -
ven do o Pro je to de Re vi ta li za ção con tem plar es tra té -
gi as de apo io aos pes ca do res, prin ci pal men te com
res pe i to a co o pe ra ti vis mo, co mer ci a li za ção e se gu -
ro-de sem pre go.

Nes se as pec to, vale res sal tar que, du ran te au -
diên cia pú bli ca no úl ti mo tri mes tre de 2001, esta Co -
mis são ins tou o re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra ba -
lho e Empre go, no sen ti do de que fos se re a li za do es -
for ço es pe ci al, com vis tas a agi li zar o pa ga men to do
se gu ro-de sem pre go a que os pes ca do res ar te sa na is
fa zem jus du ran te o pe río do de de fe so, evi tan do atra -
sos na pu bli ca ção de por ta ri as do Iba ma que de fen -
dem esse pe río do, bem como pro vi dên ci as que sim -
pli fi quem a ob ten ção de re gis tro de pes ca dor pro fis si -
o nal. Além dis so, foi en fa ti za da a di fi cul da de re pre -

sen ta da pela ine xis tên cia de agên ci as ban cá ri as em
mu i tas co mu ni da des.

Em res pos ta a es ses pro ble mas, al te ra ções fo -
ram in tro du zi das, re cen te men te, em todo o sis te ma
de pa ga men to des se se gu ro, que ago ra pode ser re a -
li za do não só em agên ci as da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral (CEF), mas tam bém em ca sas lo té ri cas e em
es ta be le ci men tos de no mi na dos Ca i xa-Aqui. Além
dis so, um re pre sen tan te da CEF vi si ta rá as co lô ni as
de pes ca do res para ca das tra men to de pes ca do res e
con ces são de car tões mag né ti cos.

Ain da com res pe i to à pes ca ar te sa nal, cabe
men ci o nar a ne ces si da de de as se gu rar pro te ção
para uma área pró xi ma à foz do rio São Fran cis co,
com pre do mi nân cia de man gues e di ver sas ilhas pró -
xi mas às ci da des de Bre jo Gran de e Ilha das Flo res,
no Esta do de Ser gi pe. Essa área, ca rac te ri za da por
au sên cia de po lu i ção, abri ga uma gran de va ri e da de
de pes ca do e sus ten ta uma gran de po pu la ção de
pes ca do res ar te sa na is. Apre sen ta, ain da, gran de po -
ten ci a li da de tu rís ti ca e am plas pos si bi li da des para o
de sen vol vi men to da pis ci cul tu ra. Com vis tas a ga ran -
tir pro te ção am bi en tal a essa área, per mi tin do que
seja man ti da, em ba ses sus ten tá ve is, a pes ca ar te sa -
nal, a Co mis são con si de ra im por tan te es ta be le cer
uma área de pro te ção am bi en tal (APA) na re gião, que
de sem pe nhe o pa pel de cor re dor eco ló gi co en tre a
APA de Pi a ça bu çu, em Ala go as, e a Re ser va Eco ló gi -
ca de San ta Isa bel , em Ser gi pe.

No to can te ao en vol vi men to da so ci e da de, per -
ce be-se que, em com pa ra ção com al gu mas ou tras re -
giões, ain da são in ci pi en tes, na ba cia do São Fran cis -
co, o grau de mo bi li za ção so ci al e as ini ci a ti vas em
edu ca ção am bi en tal com res pe i to à de fe sa dos re cur -
sos hí dri cos.

Em San ta Ca ta ri na, por exem plo, já exis tem
onze co mi tês de ba ci as hi dro grá fi cas em fun ci o na -
men to. Além dis so, o es ta do dis tri bu iu, a to das as pre -
fe i tu ras, uma car ti lha in ti tu la da “Co mi tês de Ge ren ci a -
men to das Ba ci as Hi dro grá fi cas do Esta do de San ta
Ca ta ri na  – Um es for ço de to dos para pre ser var as
águas ca ta ri nen ses”, com o pro pó si to de es ti mu lar a
cri a ção de no vos co mi tês.

Na mes ma Uni da de da Fe de ra ção vem sen do
de sen vol vi do o pro gra ma es ta du al de edu ca ção am -
bi en tal, em cujo âm bi to foi for mu la do um pla no es tra -
té gi co. O pro gra ma pos si bi li tou a ca pa ci ta ção de mais 
de mil pro fes so res, téc ni cos e li de ran ças co mu ni tá ri -
as para atu a rem como agen tes mul ti pli ca do res no
pro ces so de edu ca ção am bi en tal.

Em Mi nas Ge ra is, o Co mi tê do Rio Doce foi cri a -
do, ofi ci al men te, em abril do pre sen te ano, sen do fir -
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ma do, para sua im plan ta ção, con vê nio en tre a ANA e
uma or ga ni za ção não-go ver na men tal  – o Mo vi men to
Pró-Rio Doce. Ocor re que, an tes mes mo da cri a ção
des se co mi tê fe de ral, já ti nham sido ins ti tu í dos co mi -
tês es ta du a is nas sub-ba ci as dos rios Ca ra tin ga, Pi ra -
ci ca ba e San to Antô nio.

A Co mis são re co nhe ce, to da via, que co me ça a
ga nhar cor po um pro ces so de mo bi li za ção da so ci e -
da de em al guns dos es ta dos que com põem a ba cia
do rio São Fran cis co.

Cer ca de vin te en ti da des que in te gram o Fó rum
Per ma nen te de De fe sa do Rio São Fran cis co re u ni -
ram-se em mar ço do pre sen te ano, em Sal va dor (BA), 
re i vin di can do ma i or par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil
no co mi tê de ba cia do rio.

Deve ser men ci o na do, ain da, o 1º Encon tro dos
Co mi tês SOS Ve lho Chi co do Oes te da Ba hia, re a li za -
do em abril de 2002, no Mu ni cí pio de Bar re i ras (BA), e 
a pro mo ção, em pa ra le lo, do 1º Se mi ná rio de Re vi ta li -
za ção do Rio São Fran cis co. Mo vi men to cri a do na
fase mais agu da da seca de 2001, o SOS Ve lho Chi -
co, ago ra trans for ma do em uma or ga ni za ção não-go -
ver na men tal, já dis põe de mais de três de ze nas de
co mi tês ins ta la dos em Mu ni cí pi os do vale do São
Fran cis co, vi san do à cons ci en ti za ção e à mo bi li za ção
da po pu la ção bar ran que i ra em de fe sa do rio. A ado -
ção de um es ta tu to, em ju nho do pre sen te ano, mar -
cou a ofi ci a li za ção do SOS Ve lho Chi co.

Por meio de par ce ri as en tre o Iba ma e ou tros ór -
gãos fe de ra is e es ta du a is, al guns pro je tos de edu ca -
ção am bi en tal já es tão sen do de sen vol vi dos na ba cia. 
No âm bi to des sa ini ci a ti va, dois pro je tos en con -
tram-se em an da men to no Esta do da Ba hia: o Pro je to
de Assen ta men to Rio de Ondas, lo ca li za do na Fa zen -
da Des ti la ria Rio de Ondas, a 130 km da ci da de de
Bar re i ras, en vol ven do três vi las e ocu pan do uma área 
to tal de 12 mil hec ta res e o Pro je to Lago So bra di nho,
que bus ca mo bi li zar a co mu ni da de ri be i ri nha para a
su pe ra ção dos con fli tos de cor ren tes da inun da ção da 
área do lago, com a de bi li ta ção da base pro du ti va li -
ga da à ati vi da de pes que i ra e à agro pe cuá ria de sub -
sis tên cia. Em Mi nas Ge ra is, o já ci ta do pro je to de edu -
ca ção am bi en tal, re a li za do na re gião de La goa da
Pra ta, apon ta para essa nova ten dên cia.

3.8 A Qu es tão dos Re cur sos Fi nan ce i ros
Re la tó rio ela bo ra do pelo Co mi tê Ges tor, em

abril do cor ren te ano, mos tra um qua dro de sa len ta dor 
com res pe i to aos re cur sos fi nan ce i ros efe ti va men te
apli ca dos, em 2001, no Pro je to de Con ser va ção e Re -
vi ta li za ção do Rio São Fran cis co. Ali é ve i cu la da a in -
for ma ção de que fo ram pre vis tos re cur sos no mon -

tan te de R$70 mi lhões para esse pro je to, con sig na -
dos, ori gi nal men te, ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci -
o nal (Ml). Des se to tal R$40 mi lhões fo ram re pas sa -
dos ao MMA, ten do ha vi do apli ca ção efe ti va de
R$39,41 mi lhões, o que cor res pon de a uma exe cu ção 
de 98,5% des sa par ce la.

Dos R$30 mi lhões que per ma ne ce ram a car go
do Mi nis té rio da Inte gra ção fo ram apli ca dos ape nas
R$970 mil, o que cor res pon de a uma exe cu ção de
ape nas 3,2%!

Além des sa do ta ção es pe ci fi ca, deve-se fa zer re -
fe rên cia a um mon tan te adi ci o nal de R$25 mi lhões ori -
gi ná ri os de ações de sen vol vi das em qua tro pro gra mas
do Pla no Plu ri a nu al: Nos sos Rios: São Fran cis co e
Pró-Águas Ges tão (MMA), Des ma ta men to e Ou e i ma -
das (Iba ma) e Bra sil Joga Lim po (Se cre ta ria de Qu a li -
da de Ambi en tal em Assen ta men tos Hu ma nos – SQA),
bem como por in ter mé dio do Fun do Na ci o nal do Meio
Ambi en te (FNMA). Ocor re que a qua se to ta li da de des -
se mon tan te foi des ti na da a obras de sa ne a men to dis -
se mi na das por todo o ter ri tó rio na ci o nal e ape nas uma
par ce la mu i to re du zi da teve vin cu lo di re to com obras e
ser vi ços na ba cia do rio São Fran cis co.

A in sig ni fi cân cia dos re cur sos des ti na dos ao
Pro je to de Re vi ta li za ção pode ser ilus tra da pelo fato
de que, con for me in for ma ções da Se cre ta ria Exe cu ti -
va do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, so men te a
cons tru ção da es ta ção de tra ta men to de es go tos do
ri be i rão Arru das, em Belo Ho ri zon te, de man da rá in -
ves ti men tos de R$100 mi lhões.

Mas se no pri me i ro ano do Pro je to os re cur sos
fo ram es cas sos, para 2002 eles são ain da mais re du -
zi dos, uma vez que o Orça men to da União con tem pla
uma do ta ção de ape nas R$55,7 mi lhões es pe ci fi ca -
men te para o Pro gra ma de Re vi ta li za ção, dis tri bu í dos 
da se guin te for ma: MMA – R$12,6 mi lhões; ANA –
R$24 mi lhões; MI – R$18,7 mi lhões; Co de vasf –
R$0,4 mi lhão. Ao fi nal do pri me i ro qua dri mes tre pou -
co mais de 10% dos re cur sos ti nham sido ob je to de
em pe nho.

Deve-se re co nhe cer, é cla ro, a exis tên cia de ou -
tras pre vi sões or ça men tá ri as para im plan ta ção e am -
pli a ção de obras de in fra-es tru tu ra hí dri ca, no âm bi to
do MI, dos qua is R$27,4 mi lhões des ti na dos ao Esta -
do da Ba hia e R$16,4 mi lhões para o Esta do de Mi nas 
Ge ra is, e uma do ta ção de R$18,4 mi lhões para a Po lí -
ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, na es fe ra do
MMA. Cer ta men te uma par ce la des sas apli ca ções
po de rá tra zer be ne fí ci os para a Ba cia do São Fran cis -
co, mas não são, con tu do, re cur sos es pe cí fi cos.

Esses fa tos de mons tram, de modo ine quí vo co,
o ca rá ter vi tal da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
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(PEC) nº 27, de 2001, ini ci a ti va li de ra da pelo Se na dor 
Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para a Re vi ta li za ção Hi dro am -
bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, com vi gên cia por vin te anos, a ser
cons ti tu í do por cin co dé ci mos por cen to do pro du to
da ar re ca da ção dos im pos tos de com pe tên cia da
União, de du zi das as vin cu la ções ou par ti ci pa ções
cons ti tu ci o na is. Na jus ti fi ca ti va que acom pa nha a pro -
pos ta, es ti ma-se a ge ra ção de uma re ce i ta de R$210
mi lhões de re a is por ano, em va lo res de 2000.

Apre sen ta da em 23 de agos to de 2001, a PEC nº 
27 foi apro va da, em pri me i ro tur no no Se na do, em de -
zem bro do mes mo ano e, em se gun do tur no, em abril
do ano cor ren te, ten do sido já re me ti da à Câ ma ra dos
De pu ta dos, onde tra mi ta sob nº 524, de 2002. Evi den -
te men te, uma apre ci a ção cé le re da ma té ria na Câ ma -
ra só po de rá ser as se gu ra da por meio de uma ma ci ça
mo bi li za ção de to dos os seg men tos da so ci e da de nos
es ta dos abran gi dos pela ba cia do São Fran cis co.

Res tri ções or ça men tá ri as, na for ma de li mi tes
para em pe nho dos cré di tos pre vis tos para 2002, já
es tão com pro me ten do a im plan ta ção de vá ri os dos
pro je tos de ir ri ga ção de sen vol vi dos pela Co de vasf.
Os sé ri os pro ble mas de cor ren tes da pre sen te re du -
ção no vo lu me de re cur sos ma ni fes tam-se, por exem -
plo, nos pro je tos Ba i xio de Ire cê, Sa li tre e Vale do Iuiú, 
no Esta do da Ba hia.

No caso do Pro je to Ba i xio de Ire cê, pre via-se a
ope ra ção dos pri me i ros 1.478 hec ta res ir ri ga dos em
se tem bro do pre sen te ano. Com o novo teto de re cur -
sos será pos sí vel, ape nas, a con clu são das obras ci -
vis e do su pri men to de ener gia elé tri ca, bem como o
for ne ci men to de par te dos equi pa men tos ne ces sá ri -
os. Mas essa pri me i ra eta pa não mais po de rá en trar
em fun ci o na men to no pre sen te ano.

Com re fe rên cia ao Pro je to Sa li tre, a ope ra ção
dos pri me i ros 977 hec ta res, tam bém pre vis ta para se -
tem bro des te ano, não mais ocor re rá. Se gun do in for -
ma ções da Co de vasf, o fi nal da im plan ta ção des ses
dois pro je tos fi ca ra pos ter ga do para 2003 ou 2004.

No Pro je to Vale do Iuiú, a aqui si ção de ter ras so -
fre rá sen sí vel atra so, de modo que a efe ti va im plan ta -
ção de ve rá ocor rer so men te em fins de 2003 ou em
2004.

O Co mi tê Ges tor do Proá gua Semi-ári do apro -
vou, em mar ço do pre sen te ano, o Pla no Ope ra ti vo
anu al para 2002 (POA 2002), com apli ca ção pre vis ta
de R$124 mi lhões em obras de in fra-es tru tu ra hí dri ca
e pro je tos de ges tão da água. Des se to tal, R$44 mi -
lhões se rão apli ca dos em de sen vol vi men to ins ti tu ci o -

nal dos ór gãos ges to res de re cur sos hí dri cos, bem
como no de sen vol vi men to e apli ca ção de le gis la ção e 
ins tru men tos de po lí ti ca, tais como a ou tor ga e a co -
bran ça re fe ren tes à água. Os R$80 mi lhões res tan tes
se rão des ti na dos a obras na área de in fra-es tru tu ra
hí dri ca.

O Pro je to de Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2003 (PLDO 2003) de mons tra, cla ra men te, que
o Pro je to de Re vi ta li za ção não re pre sen ta, efe ti va -
men te, uma pri o ri da de go ver na men tal. Para as obras
des se pro je to, in clu í do no pro gra ma Proá gua
Infra-Estru tu ra, o PLDO con tem pla a exe cu ção fí si ca
de ape nas 1%, si tu a ção que, se man ti da, de man da ria 
um sé cu lo para a re a li za ção de todo o tra ba lho.

Para fa zer fren te a essa e ou tras cla ras de fi ciên -
ci as nas pre vi sões or çan ten tá ri as, com res pe i to às
obras ne ces sá ri as à re vi ta li za ção do rio São Fran cis -
co, mos tra-se in dis pen sá vel, pois, cada vez mais, a
apro va ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
que cria um fun do, vin cu lan do re cur sos à Ba cia Hi dro -
grá fi ca do Rio São Fran cis co.

4 A Implan ta ção do Co mi tê de Ba cia do rio São
Fran cis co

Esta Co mis são está con ven ci da de que o es ta -
be le ci men to, em ter mos de fi ni ti vos, do Co mi tê de Ba -
cia, pre vis to na le gis la ção de re cur sos hí dri cos, como
foro am plo e de mo crá ti co, re ves te-se da mais alta pri -
o ri da de para a dis cus são e a bus ca de so lu ções para
os gra ves de sa fi os en vol vi dos na ges tão das águas
na ba cia do São Fran cis co.

Após o de cre to de sua cri a ção, o pas so ini ci al foi 
dado pela Por ta ria nº 367, de 4 de ou tu bro de 2001,
do Con se lho Na ci o nal dos Re cur sos Hí dri cos, por
meio da qual fo ram de sig na dos os de ze no ve mem -
bros da di re to ria pro vi só ria, en glo ban do re pre sen tan -
tes do Mima, da ANA, dos es ta dos, dos usuá ri os de
re cur sos hí dri cos (agri cul to res, Chesf e Asso ci a ção
Na ci o nal dos Ser vi ços Mu ni ci pa is de Sa ne a men to),
da so ci e da de ci vil (União das Pre fe i tu ras da Ba hia,
Pro je to Ma nu el zão e Fó rum em De fe sa do rio São
Fran cis co) e do Ceeivasf.

Como re sul ta do dos tra ba lhos de sen vol vi dos por
essa di re to ria pro vi só ria, fi cou de ci di do que, em sua
for ma de fi ni ti va, o co mi tê se ria cons ti tu í do por até ses -
sen ta pes so as, das qua is 40% re pre sen tan do o se tor
pú bli co, 40% os usuá ri os e 20% a so ci e da de ci vil.

Ain da com vis tas à im plan ta ção do co mi tê, foi
fir ma do con vê nio en tre a Agên cia Na ci o nal de Águas
(ANA) e o Insti tu to Ma no el No va es para um am plo tra -
ba lho de mo bi li za ção so ci al, en vol ven do usuá ri os, so -
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ci e da de ci vil e po de res pú bli cos mu ni ci pa is, es ta du a -
is e fe de ral.

Com base em de ci são to ma da na se gun da re u -
nião da di re to ria pro vi só ria do Co mi tê do rio São Fran -
cis co, em abril do pre sen te ano, fo ram re a li za das, no
pe río do maio-ju nho, re u niões re gi o na is de mo bi li za -
ção em di ver sos mu ni cí pi os, se gui das por re u niões
ple ná ri as es ta du a is e fi nal. Como co ro a men to des se
pro ces so, foi apro va da pela di re to ria, em ju lho des te
ano, a com po si ção do co mi tê, cons ti tu í do por ses sen -
ta mem bros, as sim dis tri bu í dos: usuá ri os – 24; or ga ni -
za ções ci vis – 16; Po der Pú bli co – 20 (Esta dos – 7;
Mu ni cí pi os – 8; União – 5). No to can te à re pre sen ta -
ção dos usuá ri os, fo ram con tem pla dos os se guin tes
se to res, com re pre sen tan tes dos di ver sos es ta dos:
abas te ci men to e es go to ur ba no (6), in dús tria e mi ne -
ra ção (5), ir ri ga ção e agro pe cuá ria (6), se tor hi dro viá -
rio (2), pes ca, tu ris mo e la zer (3) e hi dre le tri ci da de
(2).

Fal tan do ape nas a no me a ção des ses re pre sen -
tan tes, exis te a con vic ção de que o Co mi tê de Ba cia
es ta rá cons ti tu í do, em sua for ma de fi ni ti va, ain da no
pre sen te ano.

5. Con clu sões e Re co men da ções
As ati vi da des re a li za das pela Co mis são de

Acom pa nha men to do Pro je to de Re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co, as in for ma ções le van ta das, os es tu -
dos exis ten tes e o co nhe ci men to acu mu la do so bre a
Ba cia Hi dro grá fi ca, par ti cu lar men te os as pec tos exa -
mi na dos ao lon go de um ano e meio de tra ba lho, pos -
si bi li tam ado tar as se guin tes con clu sões e re co men -
da ções:

Po lí ti ca de Re vi ta li za ção
a) Pri o ri da de

1. O fato de que te nha sido re du zi do o ris co de
“apa gão” no sis te ma elé tri co bra si le i ro não per mi te
ain da o ge ren ci a men to do re ser va tó rio de So bra di -
nho em ho ri zon te tem po ral su pe ri or a um ano. No mo -
men to em que se en cer ram os tra ba lhos des ta Co -
mis são, o vo lu me de água nes se re ser va tó rio cor res -
pon de a so men te 13,6% de sua ca pa ci da de útil, fato
que de mons tra, cla ra men te, a vul ne ra bi li da de do sis -
te ma de ge ra ção de ener gia no sub mé dio São Fran -
cis co, prin ci pal res pon sá vel pelo abas te ci men to ener -
gé ti co do Nor des te. Deve-se re co nhe cer, ain da, que
mes mo esse ní vel tão re du zi do só foi al can ça do me -
di an te trans fe rên cia in ter-re gi o nal de ener gia, fato
que de mons tra a in su fi ciên cia do vo lu me de água na
Ba cia.

Por isso, e con si de ran do que o se tor ener gé ti co
não é o úni co nem, pro va vel men te, o mais im por tan te

usuá rio nes sa ba cia, a Co mis são ex ter na sua pre o cu -
pa ção quan to à ba i xa pri o ri da de que tem sido con ce -
di da ao Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co. Enten de ser ne ces sá rio re i te rar a
ur gên cia des se pro je to, pelo fato de te rem sido re du -
zi dos a va lo res ir ri só ri os os re cur sos a ele des ti na dos
no cor ren te ano, bem como na Pro pos ta Orça men tá -
ria para 2003. Este aler ta jus ti fi ca-se, ain da, pela per -
sis tên cia de um ce ná rio ca rac te ri za do por con tí nua
de gra da ção am bi en tal, des con tro le so bre a cap ta ção
e o uso da água, fal ta de cons ciên cia co le ti va quan to
à gra vi da de do pro ble ma e ne ces si da de de as se gu rar 
a pe re ni da de do São Fran cis co e seus aflu en tes.

Em face da cul tu ra ime di a tis ta da Admi nis tra ção 
Pú bli ca bra si le i ra, sa be mos quan to é di fí cil man ter o
sen ti men to de ur gên cia, a no ção de pri o ri da de e a
per cep ção de re le vân cia, em um pro je to de lon go pra -
zo, cus to ele va do e re sul ta dos pro gres si vos, cu jos be -
ne fí ci os se des ti nam, so bre tu do, às fu tu ras ge ra ções.
Daí a ne ces si da de de re i te rar, uma vez mais, a im por -
tân cia do Pro je to, cujo re co nhe ci men to le vou à cri a -
ção des ta Co mis são Espe ci al no Se na do Fe de ral.

É in dis pen sá vel, pois, que haja um cla ro com -
pro mis so do Go ver no e da so ci e da de com a pre ser -
va ção do Ve lho Chi co.

b) Re cur sos
2. A Co mis são sen te-se no de ver de aler tar a so -

ci e da de bra si le i ra para o fato de que as do ta ções or -
ça men tá ri as para o pre sen te exer cí cio (2002), bem
como as pre vi sões con ti das na Pro pos ta Orça men tá -
ria para 2003, pela ir re le vân cia do vo lu me de re cur -
sos en vol vi dos, com pro me tem a exe cu ção do Pro je to
de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia do Rio São
Fran cis co.

A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2003,
apro va da a pro pos ta ori un da do Po der Exe cu ti vo, pre -
vê ape nas 1% de exe cu ção fí si ca dos tra ba lhos ne -
ces sá ri os para a re fe ri da re vi ta li za ção, no âm bi to do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Esse rit mo im pli ca
a ne ces si da de de um sé cu lo – qua tro ge ra ções – para 
a exe cu ção do Pro je to!

As con di ções do “Ve lho Chi co” não su por ta rão
pra zo tão lon go, con de nan do-o de fi ni ti va men te.

3. A Co mis são tam bém de nun cia a fal ta de res -
pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal que, 
no exer cí cio de 2001, apli cou ape nas 3,2% da do ta ção
dis po ní vel (no mon tan te de R$30 mi lhões), des vi an do
para ou tras fi na li da des nada me nos que
R$29.030.000,00 dos par cos re cur sos de que dis pu nha 
para o Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba -
cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co, de no tan do des -
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ca so e fal ta de pri o ri da de, no mes mo ano em que ele
ha via sido cri a do, por ato do Pre si den te da Re pú bli ca,
com do ta ção de cor ren te de cré di to es pe ci al.

4. Esta si tu a ção e este tra ta men to im põem a
apro va ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº
27, de 2001, do Se na do Fe de ral (nº 524, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que ins ti tui o Fun do para a
Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co, com vin te 
anos de du ra ção, a ser cons ti tu í do por cin co dé ci mos
por cen to do pro du to da ar re ca da ção de im pos tos de
com pe tên cia da União, após de du zi das as vin cu la -
ções ou par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is (ane xo 1).

Após apro va ção pelo Se na do, a pro po si ção foi
re me ti da à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde aca ba de
ter sua ad mis si bi li da de apro va da pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção da que la Casa, em
um pro ces so cujo tér mi no tor na rá o Pro je to de Re vi ta -
li za ção do Rio São Fran cis co imu ne às mu dan ças e
aos hu mo res de go ver nos e mi nis tros.

5. Por opor tu no, res sal te-se que tan to o Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te quan to a Agên cia Na ci o nal de
Águas apli ca ram in te gral men te, no exer cí cio de 2001, 
os re cur sos que lhes fo ram des ti na dos para a Con -
ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia do Rio São Fran -
cis co, ten do ain da, in clu si ve, agre ga do re cur sos de
sua pro gra ma ção ge ral.

6. A Co mis são en fa ti za a dis po ni bi li da de de re -
cur sos con tra ta dos pelo Go ver no Fe de ral jun to ao
Ban co Mun di al, no âm bi to do pro gra ma Proá gua –
Semi-Ári do, da or dem de US$ 300 mi lhões, des ti na -
dos ao Nor des te bra si le i ro, in clu si ve e ex pli ci ta men te
para a ges tão dos re cur sos hí dri cos na ba cia do rio
São Fran cis co, como fon te adi ci o nal a ser uti li za da
para o fi nan ci a men to do Pro je to de Re vi ta li za ção e
ope ra ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia.

7. Do mes mo modo, a Co mis são des ta ca a im -
por tân cia de que se jam as se gu ra dos, pelo Go ver no
Fe de ral, os re cur sos de con tra par ti da na ci o nal ne ces -
sá ri os à tem pes ti va fi na li za ção dos es tu dos re fe ren -
tes ao Pro je to São Fran cis co, em exe cu ção pela
Agên cia Na ci o nal de Águas, com apo io do Pro gra ma
das Na ções Uni das para o Meio Ambi en te (PNUMA)
e da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos (OEA) e
com re cur sos do Fun do Mun di al para o Meio Ambi en -
te (GEF), em face da ne ces si da de da pro du ção de co -
nhe ci men to ade qua do so bre a Ba cia e a iden ti fi ca ção 
de al ter na ti vas para o equa ci o na men to dos seus pro -
ble mas.

8.  Ain da nes se cam po, con si de ra a Co mis são ser
ne ces sá rio aper fe i ço ar a le gis la ção de re cur sos hí dri -
cos, no sen ti do de vin cu lar as re ce i tas de cor ren tes da

co bran ça pelo uso da água em uma ba cia hi dro grá fi ca à 
uti li za ção na mes ma ba cia, para exe cu ção do seu pla no 
de ser vi ços e obras. Nes se as pec to, cum pre des ta car a
apre sen ta ção, por esta Co mis são, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 240, de 2002 (ane xo II).

9.A Co mis são jul ga ain da que, no âm bi to do
Pro je to de Re vi ta li za ção, o Po der Exe cu ti vo con ce de
ên fa se de ma si a da aos pro ble mas de sa ne a men to.
Isto se ve ri fi ca não só no tex to do de cre to de sua cri a -
ção, como tam bém fi cou cla ra men te re fle ti do na dis -
tri bu i ção de re cur sos para 2001. Jul ga mos que o Po -
der Pú bli co já dis põe de im por tan tes pro gra mas e di -
fe ren tes fon tes de re cur sos para as in dis pen sá ve is
ações de sa ne a men to bá si co, não se jus ti fi can do
que, dos par cos va lo res des ti na dos à re vi ta li za ção,
par ce la tão sig ni fi ca ti va seja des ti na da a esse seg -
men to.

Ce ná rio Insti tu ci o nal
a) Arti cu la ção

10. Embo ra exis tam vá ri as agên ci as go ver na -
men ta is com atu a ção na Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio
São Fran cis co, a exem plo de ór gãos como Chesf, Ce -
mig, Co de vasf, Ahsfra e Fra na ve, é vi sí vel a de sar ti -
cu la ção exis ten te en tre elas, ge ran do con fli tos de in -
te res se, à me di da que avan çam no cum pri men to dos
seus pro pó si tos es pe cí fi cos, au men tan do o con su mo
de água em um mo men to em que ela co me ça a se
tor nar es cas sa. De ou tra par te, os ór gãos na ci o na is e
es ta du a is de meio am bi en te, de re cur sos hí dri cos e
de de sen vol vi men to flo res tal não cum prem com efi -
ciên cia seu pa pel de con tro le e fis ca li za ção, ge ran do
de gra da ção e acu mu lan do pro ble mas.

Des ta que-se a re cen te ins ti tu i ção da Agên cia
Na ci o nal de Águas (ANA) que, den tre os rios da
União, pri o ri zou o São Fran cis co, re co nhe cen do, as -
sim, sua im por tân cia es tra té gi ca para o País.

Nos sa ex pec ta ti va é de que a im plan ta ção de fi -
ni ti va do Co mi tê de Ba cia, vin cu la do à ANA, pos si bi li -
te a ad mi nis tra ção dos con fli tos e pos si bi li te o con tro -
le ade qua do so bre as águas do rio, com a for mu la ção
de uma cla ra po lí ti ca de pre ser va ção do cur so d’água.

11. A Co mis são se ma ni fes ta pre o cu pa da quan -
to à pro pos ta de re es tru tu ra ção da Com pa nhia Hi dre -
lé tri ca do São Fran cis co (CHESF), de modo a cri ar
uma Com pa nhia Ener gé ti ca e de De sen vol vi men to
Hí dri co do Nor des te, pois essa nova em pre sa não te -
ria ex pe riên cia na ges tão de re cur sos hí dri cos e sua
área de con ces são não in clu i ria o tre cho mi ne i ro do
rio São Fran cis co (sob con ces são da CEMIG), de
onde pro vêm 70% do vo lu me de água da Ba cia. É
pre ci so, tam bém, es ta be le cer me ca nis mos de su pe -
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ra ção do con fli to re sul tan te do fato de que a em pre sa
se tor na ria ges to ra, mas con ti nu a ria sen do a prin ci pal 
usuá ria dos re cur sos hí dri cos da ba cia.

12. Pro põe que, se con cre ti za da, essa nova
Com pa nhia in cor po re tam bém as ati vi da des de ir ri ga -
ção, ora a car go da Co de vasf, em pre sa esta que atua
não só em toda a ba cia hi dro grá fi ca do rio São Fran -
cis co – a mais im por tan te do Nor des te –, como tam -
bém na ba cia do Par na í ba, re cém-in cor po ra da à sua
área de atu a ção.

13. Qu al quer que ve nha a ser o ar ran jo or ga ni -
za ci o nal ado ta do em re la ção aos di ver sos ór gãos, en -
ti da des e em pre sas pú bli cas fe de ra is, é in dis pen sá vel 
uma vi são de con jun to da ba cia hi dro grá fi ca, uma
abor&u~em in te gra da dos di ver sos as pec tos en vol vi -
dos – ir ri ga ção, ge ra ção de ener gia, na ve ga ção, pes -
ca, tu ris mo e com pro mis so com o seu de sen vol vi -
men to sus ten tá vel. Em qual quer hi pó te se, há a ne -
ces si da de e a con ve niên cia de se es ta be le cer uma
agên cia pú bli ca de de sen vol vi men to para a ba cia do
São Fran cis co, per cep ção já exis ten te na Assem bléia
Cons ti tu in te de 1946, e que se per deu ao lon go do
tem po.

b) Nova Ge o gra fia
14. Em vir tu de da pro gres si va di fe ren ci a ção so -

ci o e co nô mi ca e am bi en tal que vem ocor ren do ao lon -
go do rio São Fran cis co, de fla gra da prin ci pal men te a
par tir da for ma ção do lago de So bra di nho e da cons -
tru ção da bar ra gem de Xin gó, a co mis são acre di ta
es ta rem ul tra pas sa dos os atu a is li mi tes do mé dio,
sub mé dio e ba i xo rio São Fran cis co.

Com base nes sa ob ser va ção, jul ga que se ria
mu i to pro ve i to sa uma am pla dis cus são pe los me i os
aca dê mi cos e ad mi nis tra ti vos com vis tas a atu a li zar
es ses li mi tes, con si de ran do, prin ci pal men te:

a) a nova re a li da de cri a da com a for -
ma ção do Lago de So bra di nho, com sua ex -
ten são de 300 km, como uma nova e es pe -
cí fi ca uni da de ao lon go do rio que, por suas
ca rac te rís ti cas e di men sões, re quer uma
abor da gem par ti cu lar;

b) a in te gra ção do tre cho Pa u lo Afon -
so-Xin gó ao sub mé dio São Fran cis co, em
face do en chi men to do can yon, dan do uma
nova con fi gu ra ção a essa área e pelo fato
de a re a li da de do ba i xo São Fran cis co ter fi -
ca do bas tan te di fe ren ci a da após a cons tru -
ção da bar ra gem de Xin gó.

c) Pro vi den ci as Emer gen ci a is

15. A co mis são re i te ra a ne ces si da de de que se
re a li ze, ime di a ta men te, um tra ba lho de ar ti cu la ção, a
ser co or de na do pela Agên cia Na ci o nal de Águas
(ANA), en vol ven do a Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca (ANEEL), a Com pa nhia de De sen vol vi men to
dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba (Co de -
vasf), a Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co
(CHESF) e a Com pa nhia Ener gé ti ca de Mi nas Ge ra is
(CEMIG), vi san do de fi nir, em toda sua am pli tu de, a
es tra té gia e a po lí ti ca de no vos re pre sa men tos de
usos múl ti plos, com ou sem apro ve i ta men to ener gé ti -
co, a se rem im plan ta dos na ba cia do rio São Fran cis -
co, ten do por ob je ti vo a re gu la ri za ção da va zão do rio
e sua po ten ci a li za ção.

16. Re a fir ma, tam bém, a im por tân cia e a ur gên -
cia da ini ci a ti va as su mi da pela Agên cia Na ci o nal de
Águas (ANA) no sen ti do de co or de nar es tu dos, jun to
com Ane el, Ce mig, Chesf e ONS, com vis tas a de fi nir,
de ime di a to, uma es tra té gia de po lí ti ca ope ra ci o nal
para o se tor de ge ra ção de ener gia na ba cia hi dro grá fi -
ca do São Fran cis co, de modo a as se gu rar a oti mi za -
ção do uso de águas, in clu si ve com vis tas a pre ser var
e ga ran tir con di ções de na ve ga bi li da de en tre Pi ra po -
ra(MG) e Ju a ze i ro(BA)/Pe tro li na(PE) e pro por ci o nar
se gu ran ça ao fun ci o na men to dos pro je tos de ir ri ga ção.

Re cu pe ra ção Ambi en tal e De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel
a) No Ba i xo São Fran cis co

17. A co mis são pro põe que o Go ver no Fe de ral,
atra vés do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, pro mo -
va, com pri o ri da de ab so lu ta, a ela bo ra ção de um pi a -
no de re cu pe ra ção am bi en tal para o ba i xo São Fran -
cis co, no tre cho en tre Xin gó e a foz do rio, de modo a
cor ri gir os pro ble mas sur gi dos a par tir da im plan ta ção 
da hi dro e lé tri ca de Xin gó. Re fe ri do pla no deve en vol -
ver os go ver nos es ta du a is de Ala go as e Ser gi pe, vi -
san do tam bém a ge ra ção de al ter na ti vas de ren da
para a po pu la ção da que la área da Ba cia.

18. Que a Agên cia Na ci o nal de Águas, no âm bi -
to das ati vi da des que vêm sen do re a li za das pelo Pro -
je to São Fran cis co, in clua es tu do que ob je ti ve exa mi -
nar, jun to com os efe i tos so bre a fa u na, ic ti o ló gi ca as
la go as mar gi na is, os pe rí me tros de ir ri ga ção e a ge ra -
ção de ener gia, a vi a bi li da de téc ni ca de uma “che ia
ar ti fi ci al” anu al, a ser pro vo ca da no ba i xo São Fran cis -
co, pelo au men to da va zão do rio para qua tro mil me -
tros cú bi cos por se gun do, a par tir de Xin gó, du ran te
ses sen ta dias ao ano, nos me ses de fe ve re i ro e mar -
ço, para res ta be le cer as con di ções am bi en ta is e pos -
si bi li tar a exe cu ção de uma po lí ti ca de de sen vol vi -
men to para o ba i xo São Fran cis co.
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19. Su ge re, de ime di a to, o es ta be le ci men to,
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Meio Ambi en te e Re cur -
sos Na tu ra is Re no vá ve is (Iba ma), de uma Área de
Pro te ção Ambi en tal (APA) fe de ral, en glo ban do os
man gue za is e as ilhas si tu a das no es tuá rio do rio
São Fran cis co, en vol ven do os mu ni cí pi os de Bre jo
Gran de, Ilha das Flo res e Pa ca tu ba, no es ta do de
Ser gi pe. São cer ca de 10.000 ha, com cer ca de
95% no es ta do de Ser gi pe, ain da des pro vi das de
qual quer fon te po lu i do ra e onde a po pu la ção vive
da pes ca de sub sis tên cia.

Além da fun ção de pro te ção am bi en tal, essa
APA aten de rá ao pro pó si to de pro te ger a re pro du ção
do ca ran gue jo, fo men tar a os tre i cul to ra, pro mo ver o
de sen vol vi men to do eco tu ris mo e for mar um cor re dor
eco ló gi co com a APA de Pi a ça bu çu, em Ala go as, e a
Re ser va Bi o ló gi ca de San ta Isa bel, em Ser gi pe.

b) No Lago de So bra di nho
20. Em face da gran de su per fí cie do lago de So -

bra di nho, que apre sen ta ele va da taxa de eva po ra ção, 
re co men da a co mis são que a Agên cia Na ci o nal de
Águas ava lie a cota mais ade qua da para ope ra ção da 
bar ra gem, ten do em vis ta que, ao se pas sar de uma
cota de 389,0 me tros so bre o ní vel do mar (msnm)
para 392,5 msnm, a su per fí cie do lago se ele va de
2.907 para 4.241 km2, com uma ex pan são de mais
32% na área inun da da.

A gran de va ri a ção re gis tra da na cota do lago
pre ju di ca so bre ma ne i ra as po pu la ções ri be i ri nhas
que, com fre qüên cia, vêem-se afas ta das, por vá ri os
qui lô me tros, do li mi te do es pe lho d’água, do que re -
sul tam gra ves pre ju í zos para suas la vou ras, es pe ci al -
men te para pro je tos de ir ri ga ção co mu ni tá ria e mes -
mo para o abas te ci men to hu ma no.

Tam bém as la vou ras ali cul ti va das du ran te a va -
zan te, que são de ci clo cur to – pelo ca rá ter tem po rá -
rio des se fe nô me no – e que en vol vem o uso in ten si vo
de de fen si vos, ter mi nam por con ta mi nar as águas,
exi gin do aten ção es pe ci al por par te dos ór gãos de fo -
men to e fis ca li za ção, no sen ti do de uma ade qua da
ori en ta ção.

21. Do mes mo modo, ten do em con ta a gran de
ex ten são do Lago, suas ca rac te rís ti cas e vul ne ra bi li -
da de, urge que seja im ple men ta do um pla no de de -
sen vol vi men to sus ten tá vel es pe ci fi co para esse seg -
men to do rio, con si de ran do as po pu la ções si tu a das
às suas mar gens, que fo ram des lo ca das em face da
cons tru ção da bar ra gem e ain da hoje pa de cem, nos
mo men tos de ba i xa do ní vel das águas, sem es ta bi li -
zar as suas ati vi da des eco nô mi cas e os seus re fe ren -
ci a is so ci a is e cul tu ra is.

c) No Alto São Fran cis co
22. A Ane el está in ven ta ri an do o tre cho a mon -

tan te de Três Ma ri as, o que in clui a ava li a ção dos
apro ve i ta men tos de Pom peu e Re ti ro Ba i xo. E pre ci -
so, no en tan to, e re co men da-se à ANA, con vê nio com 
o Esta do de Mi nas Ge ra is, idên ti co ao re a li za do com
o Esta do da Ba hia (que deu ori gem ao Pla no Pi lo to de 
Re vi ta li za ção), ten do por ob je to a iden ti fi ca ção, o es -
tu do e o di men si o na men to das me di das ne ces sá ri as
no tre cho a ju san te de Três Ma ri as e, mu i to es pe ci al -
men te, com res pe i to a Pi ra po ra e re gião, de modo a
per mi tir a ele va ção das va zões de flu en tes no cur so
prin ci pal do rio, ten do em vis ta o por to da que la ci da de 
e os di ques de pro te ção ali exis ten tes.

As flu tu a ções diá ri as de va zões atu al men te re -
gis tra das (cer ca de 800 mm), o ele va do vo lu me de es -
pe ra do re ser va tó rio de Três Ma ri as (25% da ca pa ci -
da de útil) e as li mi ta ções com que ope ram os seus
ver te do res, cons ti tu em fa to res que pro vo cam ero são
nas mar gens, ins ta bi li da de no le i to na tu ral do rio e in -
su fi ciên cia de va zões para a na ve ga ção.

23. Tam bém essa área re quer um pla no de re cu -
pe ra ção am bi en tal, pos to que o alto São Fran cis co re -
pre sen ta a área com mais in ten sa ocu pa ção ur ba na,
ci da des de ma i or por te e pre sen ça de ati vi da des in -
dus tri a is e mi ne ra is e é, sem dú vi da, em toda a Ba cia,
aque la em que se ma ni fes tam os mais ele va dos ní ve -
is de po lu i ção. Aqui, sim, exis tem pro ble mas com a
qua li da de das águas.

Uma vi são in te gra da des sa área faz-se ne ces -
sá ria, pela im por tân cia es tra té gi ca de que se re ves te,
por en vol ver a nas cen te do rio e, ao con tri bu ir com o
ma i or vo lu me de água para a Ba cia, su prir com re cur -
sos hí dri cos o semi-ári do, re gião para onde o rio se
des ti na.

Po lí ti cas Se to ri a is

a) Po lí ti ca Flo res tal
24. A Co mis são ma ni fes ta sua gran de pre o cu -

pa ção com a agres são que vêm so fren do os re ma -
nes cen tes de mata na ti va na área da Ba cia, es pe ci al -
men te no alto e no mé dio São Fran cis co, ter ri tó rio dos 
Esta dos da Ba hia e de Mi nas Ge ra is, tan to do bi o ma
cer ra do quan to da pró pria ca a tin ga, por for ça da de -
man da de car vão ve ge tal por par te da in dús tria de
fer ro gusa lo ca li za da em Mi nas Ge ra is.

E ur gen te que seja atri bu í da pri o ri da de à ma nu -
ten ção e à cons ti tu i ção de no vas flo res tas plan ta das
na área da ba cia do rio São Fran cis co, nos Esta dos de
Mi nas Ge ra is e Ba hia, para re du zir o efe i to de vas ta dor
que a pro du ção de car vão ve ge tal vem exer cen do.
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25. Que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, em ar ti cu la ção com o Bndes e o Iba -
ma, des per tem para a ime di a ta e ur gen te ne ces si da -
de do es ta be le ci men to de uma po lí ti ca de re flo res ta -
men to vol ta da para o se tor de fer ro gusa. Bus ca-se,
com isso, evi tar que a re du ção na área das flo res tas
plan ta das ve nha a am pli ar ain da mais a pres são exis -
ten te so bre as ma tas na ti vas, que ain da hoje aten dem 
a 30% da de man da, per cen tu al que ten de a se ele var
na me di da em que se re duz o es to que de flo res tas
plan ta das.

O Me ca nis mo do De sen vol vi men to Lim po,
ins ti tu í do pelo Pro to co lo de Kyo to, pode cons ti tu ir
uma fon te adi ci o nal de re cur sos para o se tor, com
re du ção de cus tos e, des sa for ma, não ape nas
par ti ci par dos es for ços para con tro le do aque ci -
men to glo bal como pro te ger o meio am bi en te na
ba cia do São Fran cis co.

26. Tam bém, que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to, em ar ti cu la ção com as
Se cre ta ri as Esta du a is de Agri cul tu ra, no âm bi to
das po lí ti cas de fo men to flo res tal, pro mo vam uma
cla ra po lí ti ca de re flo res ta men to eco nô mi co, para
au to con su mo, nas pro pri e da des agrí co las, cul mi -
nan do com a su ges tão de um mo de lo ope ra ci o nal -
men te efi caz para re flo res ta men to em pro pri e da -
des ru ra is.

Por opor tu no, su ge re-se es ta be le cer, de ime di a -
to, a am pli a ção do Pro naf Flo res tal para a área da ba -
cia do rio São Fran cis co, de vi do à im por tân cia es tra -
té gi ca da pre ser va ção des se cur so d’água para o
semi-ári do nor des ti no.

b) Con ser va ção dos So los e Pre ser va ção das Ve -
re das

27. Aliás, é vi sí vel a fal ta de in te gra ção do Mi nis -
té rio da Agri cul tu ra, da Pe cuá ria e do Abas te ci men to
às ações go ver na men ta is para con ser va ção e re vi ta -
li za ção da ba cia hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co.

Nes te sen ti do, além da ques tão flo res tal, já
abor da da, cabe uma aten ção es pe ci al do Pro gra ma
Na ci o nal de Con ser va ção de So los, ex pan din do sua
atu a ção, com pri o ri da de ab so lu ta à área da ba cia hi -
dro grá fi ca do rio São Fran cis co, para es ti mu lar prá ti -
cas tais como ter ra ce a men to em ní vel, plan tio di re to e 
cons tru ção de pe que nas bar ra gens em pro pri e da des
ru ra is, e o pla ne ja men to das mi cro ba ci as, vi san do a
dis se mi na ção des se ma ne jo, em ar ti cu la ção com os
ór gãos es ta du a is de ex ten são ru ral, vi san do so bre tu -
do a pre ser va ção das ve re das na área do Cer ra do,
nas cen tes que são dos aflu en tes da mar gem es quer -
da do rio.

c) Aqüi cul tu ra e Pes ca
28. Re co men dar aos go ver nos es ta du a is e à

Co de vasf que, con si de ran do a exis tên cia de um gran -
de con tin gen te de pes ca do res ar te sa na is ao lon go da 
ba cia, ob ser vem a evo lu ção da ati vi da de de aqüi cul -
tu ra em de sen vol vi men to na re gião de Pa u lo Afon so e 
es tu dem as pos si bi li da des de sua ado ção em ou tras
áre as do rio, es pe ci al men te no lago de So bra di -
nho.De vem ser abor da das en tre ou tras, as ques tões
re fe ren tes a tec no lo gia, asso ci a ti vis mo, or ga ni za ção
de pro du to res, mer ca dos e atra ção de ca pi ta is para o
se tor, vi san do re mo ver os prin ci pa is en tra ves à im -
plan ta ção de uma efe ti va pis ci cul tu ra co mer ci al de
gran de por te na ba cia, como base para a ab sor ção da 
mão-de-obra pes que i ra pre ju di ca da pela al te ra ção
das con di ções bi o ló gi cas de re pro du ção dos pe i xes
ao lon go do rio.

Ações ar ti cu la das en tre o SOS Ve lho Cin co e o
go ver no do Esta do da Ba hia já de ram iní cio a um pro -
je to pi lo to de cri a ção de pe i xes em tan ques-rede nes -
sa área.

29. A Co mis são re gis tra a pres te za com que o
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go e a Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral (CEF) re a gi ram às ges tões por ela re a li za -
das, com vis tas à vi a bi li za ção e agi li za ção do pa ga -
men to do se gu ro-de sem pre go aos pes ca do res ar te -
sa na is du ran te o pe río do de de fe so.

Uma das so li ci ta ções foi no sen ti do de que fos se 
vi a bi li za do o pa ga men to do re fe ri do seg ir~ por meio
das ca sas lo té ri cas (e ago ra tam bém do Ca i xa Aqui),
pois a CEF, úni ca ins ti tu i ção res pon sá vel por esse pa -
ga men to des pe i to de sua vas ta rede, não dis põe de
agên ci as lo ca li za das de modo com pa tí vel com o uni -
ver so das co lô ni as de pes ca do res e de seus lo ca is de
mo ra dia, mu i tos si tu a dos em lo ca li da des onde ine xis -
tem ser vi ços ban cá ri os. Do mes mo modo, a me di da
ado ta da pos si bi li ta a eli mi na ção dos atra sos no pa ga -
men to do se gu ro, que deve ocor rer mês a mês, para
ga ran tir o res pe i to ao de fe so da pi ra ce ma, mas tam -
bém a so bre vi vên cia dos pes ca do res, evi tan do a re -
pe ti ção de si tu a ções em que esse pa ga men to so -
men te ocor ria de uma só vez, no fi nal do pe río do.

30. Em aten di men to a de man das for mu la das
du ran te o Encon tro Re gi o nal de Pes ca do res, re a li za -
do no mu ni cí pio de Bar ra (BA) em ou tu bro de 2001,
bem como le van do em con ta os de ba tes na Co mis -
são, fo ram iden ti fi ca dos, em re la ção ao se gu ro-de -
sem pre go dos pes ca do res ar te sa na is, vá ri os pon tos
que ca re cem de ade qua ção na le gis la ção vi gen te, es -
pe ci al men te nas Leis nº 8.287, de 20 de de zem bro de
1991 e nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990.

26322 Terça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezem bro de 2002

DEZEMBRO 2002264    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Tra tam-se, en tre ou tras, das se guin tes: a) re du -
zir de três anos para um ano o tem po mí ni mo de re -
gis tro como pes ca dor pro fis si o nal para que o tra ba -
lha dor pos sa fa zer jus ao se gu ro-de sem pre go; b) ele -
var, de um para cin co anos, o pra zo de va li da de do re -
gis tro de pes ca dor, atu al men te emi ti do pelo Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to; c) es ta -
be le cer a obri ga to ri e da de de pu bli ca ção das por ta ri -
as do de fe so com pelo me nos trin ta dias de an te ce -
dên cia em re la ção ao iní cio de sua vi gên cia; d) abrir a
pos si bi li da de de que os ban cos ofi ci a is fe de ra is pos -
sam efe tu ar o pa ga men to do se gu ro-de sem pre go por
meio de con vê nio com ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
nos mu ni cí pi os e lo ca li da des que não dis po nham de
agên ci as; e) trans fe rir para o Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go a ex pe di ção da car te i ra de pes ca dor, uma
vez que se tra ta de car te i ra pro fis si o nal.

A Co mis são, pelo seu re la tor, apre sen tou emen -
das nes se sen ti do, ao PL nº 3.049, de 2000 (PLC nº 4, 
de 2001, no Se na do), as qua is fo ram aco lhi das, es -
tan do a ma té ria em fase fi nal de tra mi ta ção na Câ ma -
ra dos De pu ta dos (ane xo III).

31. Ain da nes se tra di ci o nal seg men to de ati vi da -
des ri be i ri nhas, é in dis pen sá vel a mo bi li za ção das
uni ver si da des da re gião para o es tu do da fa u na ic ti o -
ló gi ca do rio e os pro ble mas de re pro du ção re gis tra -
dos após a cons tru ção das bar ra gens e a mu dan ça
do seu re gi me na tu ral.

Do mes mo modo, é pre ci so pro mo ver a in te gra -
ção en tre as ações de re po vo a men to dos rios com es -
pé ci es na ti vas atu al men te re a li za das por nada me nos 
que três agên ci as go ver na men ta is – Co de vasf,
CHESF e Iba ma, que agem de modo iso la do e em
dis tin tas ba ses ope ra ci o na is, com re pli ca ção de gas -
tos pú bli cos e es cas sez de re sul ta dos.

d) Po lí ti ca Ambi en tal
32. Em que pese a exis tên cia de um Sis te ma

Na ci o nal de Meio Ambi en te e de ri go ro sa le gis la ção
de pro te ção am bi en tal, o Iba ma e os ór gãos es ta du a -
is de meio am bi en te ain da não fo ram ca pa zes de es -
tru tu rar uma ação efe ti va de con tro le am bi en tal na
área da ba cia do rio São Fran cis co;

33. A par tir do Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta -
li za ção foi pos sí vel a mo bi li za ção do Mi nis té rio Pú bli -
co dos Esta dos in te gran tes da Ba cia, que de ram iní -
cio a uma ação co or de na da de acom pa nha men to da
si tu a ção, o que não dis pen sa nem subs ti tui a atu a ção
dos ór gãos fe de ral e es ta du a is de li cen ci a men to e fis -
ca li za ção.

A co mis são en fa ti za, ain da uma vez, o pa pel a
ser de sem pe nha do pe los ór gãos es ta du a is de meio
am bi en te nas ati vi da des de li cen ci a men to, con tro le e
fis ca li za ção am bi en tal dos di ver sos em pre en di men tos
na área da Ba cia, de modo a pre ve nir a po lu i ção e cor -
ri gir os pro ble mas exis ten tes, me di an te ações a se rem
im ple men ta das pe los pró pri os agen tes po lu i do res.

Nes se sen ti do, re co men da ar ti cu la ção en tre os ór gãos 
es ta du a is e in te gra ção com o Iba ma, para uni for mi zar
pa râ me tros e pro ce di men tos, es ta be le cer pri o ri da des,
co or de nar as ações e ava li ar os re sul ta dos.

Re gu la ri za ção da Va zão
34. A re gu la ri za ção da va zão do rio cons ti tui ta -

re fa fun da men tal a ser em pre en di da no âm bi to do
Pro je to de Re vi ta li za ção, ten do em vis ta o re gi me de
chu vas exis ten te nas suas nas cen tes  – con cen tra das 
en tre no vem bro e abril. De ou tro lado, 70% de suas
águas pro vêm do alto São Fran cis co, o que fa ci li ta e
in duz a so lu ção do pro ble ma.

35. Des sa for ma, a co mis são apon ta a ur gên cia
de que se jam im plan ta dos no vos re pre sa men tos, ori -
en ta dos por fi na li da des múl ti plas, lo ca li za dos nos
aflu en tes do rio São Fran cis co, já ob je to de aná li ses
re a li za das pela Co de vasf e pelo Pla no Pi lo to de Re vi -
ta li za ção, re co men dan do-se a im plan ta ção ini ci al dos 
apro ve i ta men tos de Alí vio (no rio das Ve lhas), Pa ra -
ca tu (no rio Pa ra ca tu) e Esca ra mu ça (no rio Uru cu ia),
to dos em ter ri tó rio mi ne i ro.

Há mais de uma de ze na de no vas bar ra gens que
po dem ser vi a bi li za dos, nes ses e em ou tros aflu en tes.

36. Tam bém, pro mo ver os apro ve i ta men tos de
Pom peu (no pró prio rio São Fran cis co) e de Re ti ro Ba i xo
(no rio Pa ra o pe ba), no bojo de uma es tra té gia de am pli a -
ção das va zões e da po tên cia ins ta la da no apro ve i ta -
men to de Três Ma ri as, vi san do a re gu la ri za ção das va -
zões aflu en tes a essa bar ra gem, de modo a pro por ci o nar 
me lhor apro ve i ta men to nas es ti a gens pro lon ga das e
mes mo nos pe río dos úmi dos, com sig ni fi ca ti vas me lho ri -
as no sis te ma de usos múl ti plos do rio São Fran cis co.

37. Ain da, vi san do a ob ten ção de ma i o res vo lu -
mes de água no tre cho en tre a bar ra gem de So bra di -
nho e o re man so da bar ra gem de Ita pa ri ca, re co men -
da-se a im plan ta ção do em pre en di men to hi dro e lé tri co
de Ita mo tin ga, cuja lo ca li za ção deve se dar à al tu ra da
Ilha do Pon tal, dis tan te 120 km de So bra di nho, de na -
tu re za es tra té gi ca para au men tar a ca pa ci da de de ge -
ra ção do sis te ma em 300 MW, as se gu rar 30 m3/s para
ir ri ga ção no tre cho en tre So bra di nho e Be lém do São
Fran cis co e vi a bi li zar, de modo de fi ni ti vo, a na ve ga ção
no tre cho en tre So bra di nho e Ju a ze i ro/Pe tro li na.

38. Nes se con tex to de oti mi za ção dos apro ve i ta -
men tos, para pos si bi li tar me lho res re sul ta dos no au -
men to da va zão, con vém tam bém ava li ar a al ter na ti va 
de For mo so, na ca lha prin ci pal do rio, que pos sui inú -
me ros fa to res po si ti vos a re co men dar sua exe cu ção
(cus to ener gé ti co, con tro le de che i as, ir ri ga ção, na ve -
ga bi li da de), mas que vem sen do de ses ti mu la da pela
exis tên cia de uma Lei es ta du al (nº 10.629, de 16 de
ja ne i ro de 1992) que trans for mou o tre cho en tre Três
Ma ri as e Pi ra po ra em área de pre ser va ção per ma -
nen te, em bo ra o apro ve i ta men to be ne fi cie so bre ma -
ne i ra a pró pria ci da de de Pi ra po ra e não haja ob je -
ções do pon to de vis ta am bi en tal.
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Hi dro via
39. A co mis são con de na o des per dí cio de re cur -

sos re pre sen ta do pe los gas tos re a li za dos nos úl ti mos 
anos pelo Mi nis té rio dos Trans por tes, a tí tu lo de me -
lho ra men tos na Hi dro via do São Fran cis co, fora do
con tex to de um pro je to de ope ra ção co mer ci al da via,
sem con si de rar a lo ca li za ção das ati vi da des eco nô -
mi cas na área da Ba cia, in de pen den te de qual quer
es tra té gia de lo gís ti ca do es co a men to das sa fras, dos 
flu xos eco nô mi cos e das ne ces si da des de in te gra ção.

Embo ra fre qüen te a lis ta das pri o ri da des na ci o -
na is, no “Bra sil em Ação” e no “Avan ça Bra sil”  – os
dois úl ti mos, Pla nos Plu ri a nu a is do Go ver no Fe de ral 
– a Hi dro via não foi ob je to de es tu do por par te do Mi -
nis té rio dos Trans por tes, que se lan çou à re a li za ção
de gas tos in cre men ta is, sem qual quer com pro mis so
com a cri a ção de con di ções para a ope ra ção co mer ci -
al da hi dro via e sem le var em con si de ra ção a nova
eco no mia da área da Ba cia, for te men te es ta be le ci da
na área dos cer ra dos de Mi nas e Ba hia, a de man da,
con di ções lo gís ti cas ade qua das para o es co a men to
da pro du ção e seu be ne fi ci a men to.

Co mi tê de Ba cia
40. A co mis são sa ú da a ins ti tu ci o na li za ção do

Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co,
de po si tan do suas es pe ran ças na cren ça de que o seu 
efe ti vo fun ci o na men to ga ran ta a vida do rio.

Nes se sen ti do, a ela bo ra ção do Pla no Di re tor de 
Re cur sos Hí dri cos há de ser um mar co de fi ni ti vo nos
ru mos para a ges tão da Ba cia, sem pre ju í zo de me di -
das ime di a tas e ur gen tes no sen ti do de es tan car o
pro ces so de de gra da ção am bi en tal, o que re quer
tam bém, por par te do Co mi tê, ação ar ti cu la da com
ou tros ór gãos fe de ra is e es ta du a is, para con ter a de -
vas ta ção flo res tal e a agres são às e pro mo ver a ex -
plo ra ção ra ci o nal dos so los a nas cen tes, re com po si -
ção das ma tas ci li a res, o con tro le do des bar ran ca -
men to, o de sas so re a men to, a pe re ni za ção dos aflu -
en tes do semi-ári do, en tre ou tras me di das e pro vi dên -
ci as co ne ti vas que se to ma ram ne ces sá ri as.

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002.

ANEXOS

I – Fun do para a Re vi ta li za çao Hi dro am bi en tal e o De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia Hi dro grá fi ca do
rio São Fran cis co 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001

Acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Trân si to rias,
a fim de ins ti tu ir o Fun do para a Re vi ta -
li za ção Hí dro am bi en tal e o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São
Fran cis co.

Ás 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 Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as é acres ci do do se guin te ar ti go:

“Art. 84. É ins ti tu í do, por vin te anos, o Fun do
para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co,
com o ob je ti vo de cus te ar pro gra mas e pro je tos go -
ver na men ta is de re cu pe ra ção hi dro am bi en tal do rio e
de seus aflu en tes e de de sen vol vi men to sus ten tá vel
da re gião ba nha da por eles.

§ 1º O Fun do será cons ti tu í do por cin co dé ci mos 
por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos de 
com pe tên cia da União, de du zi das as vin cu la ções ou
par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá de mons tra ti vo
bi mes tral da exe cu ção or ça men tá ria, dis cri mi nan do
as fon tes e usos do Fun do.”

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

E con sen su al a per cep ção de que mu i tos dos
gra ves pro ble mas so ci o e co nô mi cos do Nor des te re -
sul tam da ques tão es tru tu ral re pre sen ta da pela fal ta
de água. Ao mes mo tem po em que abri ga cer ca de
30% da po pu la ção bra si le i ra, a re gião pos sui ape nas
3% da água doce do Bra sil, dos qua is 70% pro vêm do
rio São Fran cis co.
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Já se en con tram em es tá gio avan ça do os es tu -
dos re fe ren tes ao pro je to de trans po si ção do rio São
Fran cis co, pelo qual se pre ten de des vi ar uma par ce la
de suas águas para be ne fi ci ar o semi-ári do do Nor -
des te Se ten tri o nal.

Uma das ques tões sus ci ta das na dis cus são so -
bre o tema é o re ba i xa men to do ní vel do São Fran cis -
co, em de cor rên cia de pro ble mas am bi en ta is, como o
des ma ta men to e o as so re a men to, que vêm ocor ren -
do, nas úl ti mas dé ca das, ao lon go do rio e de seus
aflu en tes. Além dis so, a po lu i ção e a fal ta de sa ne a -
men to bá si co têm oca si o na do im pac tos ex tre ma men -
te ne ga ti vos para a qua li da de das águas des se rio e
da vida das po pu la ções ri be i ri nhas.

Ao lon go do tra je to, de cer ca de 2.700 km, há
mu i tos tre chos do Ve lho Chi co que ne ces si tam de
pro fun da re cu pe ra ção am bi en tal, em es pe ci al no to -
can te à re cons ti tu i ção da co ber tu ra ve ge tal nas áre -
as de nas cen tes e à cor re ção dos pro ble mas de as -
so re a men to.

La men ta vel men te, a dí vi da da União para com a 
po pu la ção re si den te ao lon go da ba cia do São Fran -
cis co só vem au men tan do des de a pro mul ga ção da
Car ta Mag na de 1946, cujo Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as as sim dis pôs:

“Art. 29. O Go ver no Fe de ral fica obri ga do, den -
tro do pra zo de vin te anos, a con tar da data da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a tra çar e exe cu tar um
pla no de apro ve i ta men to to tal das pos si bi li da des eco -
nô mi cas do rio São Fran cis co e seus aflu en tes, no
qual apli ca rá, anu al men te, quan tia não in fe ri or a um
por cen to de suas ren das tri bu tá ri as”. (gri fa mos)

O des cum pri men to des se dis po si ti vo da Car ta
De mo crá ti ca de 1946, lon ge de aba ter o nos so âni mo, 
re for ça, ao con trá rio, o nos so fir me pro pó si to de lu tar
con tra a de gra da ção das con di ções de vida da gran de 
par ce la de nor des ti nos, cujo des ti no está um bi li cal -
men te li ga do ao do rio São Fran cis co.

Para tan to, é ne ces sá rio as se gu rar uma ofer ta
con ti nu a da de re cur sos fi nan ce i ros a se rem in ves ti -
dos não só no au men to e na me lho ria da qua li da de da 
ofer ta hí dri ca na ba cia do rio São Fran cis co, como
tam bém no de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da
re gião por ele ba nha da.

É nes se sen ti do que se in se re a pre sen te pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que cria o Fun do
para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co,
com re cur sos ad vin dos de 0,5% da re ce i ta de im pos -
tos da União, o que cor res pon de a cer ca de R$2 10

mi lhões anu a is, a pre ços de 2000, du ran te vin te anos. 
Os re cur sos de ve rão ser uti li za dos no fi nan ci a men to
de pro gra mas go ver na men ta is vol ta dos para a re vi ta -
li za ção do São Fran cis co e de seus aflu en tes, em pro -
je tos de ma xi mi za ção do uso ra ci o nal da água, re flo -
res ta men to, re cu pe ra ção das ma tas ci li a res, sa ne a -
men to bá si co, edu ca ção am bi en tal, ir ri ga ção, pes ca,
pis ci cul tu ra, na ve ga ção, ge ra ção de ener gia elé tri ca,
tu ris mo e ou tras ati vi da des ca pa zes de ge rar o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel da que la re gião.

Pela im por tân cia da pro po si ção para o de sen -
vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Nor des te, peço
apo io aos no bres Pa res para a apro va ção da pre sen -
te pro pos ta.

Sala das Ses sões, 23 de agos to de 2002. – 
Se na dor Anto nio Car los Va la da res e ou tros.

PARECER Nº 1.295, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 27, de 2001,
que acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a fim
de ins ti tu ir o Fun do para a Re vi ta li za ção
Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co.

Relatora: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Relatório

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção sob exa -
me, ca rac te ri za da na emen ta, ob je ti va a ins ti tu i ção do 
Fun do para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran -
cis co, com a du ra ção de vin te anos.

O Fun do será cons ti tu í do pela des ti na ção de
meio por cen to do pro du to da ar re ca da ção de to dos
os im pos tos da União, de po is de de du zi das as vin cu -
la ções e par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is e terá como
ob je ti vo cus te ar pro gra mas e pro je tos go ver na men ta -
is de re cu pe ra ção hi dro am bi en tal do rio e de seus
aflu en tes e de de sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião 
ba nha da por eles. Esti ma-se, a pre ços de 2000, que a 
ar re ca da ção seja da or dem de R$210 mi lhões anu a is, 
se gun do o au tor da pro pos ta.

Não fo ram acos ta das emen das.

II – Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de
e Téc ni ca Le gis la ti va

Incum be a esta Co mis são, nos ter mos do art.
101, I, do Re gi men to Inter no, opi nar so bre a cons ti -
tu ci o na li da de, a ju ri di ci da de e a re gi men ta li da de,
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bem como, por for ça do dis pos to do art. 356, tam -
bém so bre o mé ri to de pro pos tas de emen da à
Cons ti tu i ção.

A le gi ti mi da de da ini ci a ti va está am pa ra da pelo
art. 60, in ci so I, da Cons ti tu i ção, que exi ge pro pos ta
de, pelo me nos, um ter ço dos mem bros de uma das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal para que se pos sa
emen dá-la, re qui si to ple na men te cum pri do, no caso.

Ao Con gres so Na ci o nal está afe to o Po der
Cons ti tu in te de ri va do, sen do, pois, o foro com pe ten te
para apre ci a ção e ca bal de li be ra ção so bre ma té ria le -
gis la ti va que en vol va mu dan ça no Esta tu to Su pre mo.

A pro pos ta não ten de a abo lir ne nhu ma das
cláu su las pé tre as ins cri tas no § 40 do art. 60. Tam -
pou co afron ta qual quer prin cí pio su pra cons ti tu ci o nal
ou mes mo dis po si ções do Re gi men to Inter no do Se -
na do, po den do, por tan to, ser ob je to de de li be ra ção
pelo Po der Le gis la ti vo. Tam bém quan to à téc ni ca le -
gis la ti va não há qual quer re pa ro a fa zer.

III – Mérito

No con cer nen te ao mé ri to, ra zão as sis te aos
pro po nen tes, ao aler tar para a pro gres si va per da de
va zão do rio São Fran cis co, em de cor rên cia de pro -
ble mas am bi en ta is, como o des ma ta men to e o as so -
re a men to, que vêm ocor ren do, nas úl ti mas dé ca das,
ao lon go do rio e de seus aflu en tes. Além dis so, a po -
lu i ção e a fal ta de sa ne a men to bá si co têm oca si o na -
do im pac tos ex tre ma men te ne ga ti vos para a qua li da -
de das águas des se rio e da vida das po pu la ções ri -
be i ri nhas.

Da jus ti fi ca ção da pro pos ta cabe ain da des ta car 
o fato de que a pre o cu pa ção é an ti ga, se não com o
pro ble ma es pe ci fi co da de gra da ção am bi en tal, mas
com ou tro bas tan te cor re la to que é o apro ve i ta men to
eco nô mi co to tal de toda a ba cia. Como bem lem bra -
do, a Cons ti tu i ção de 1946 já de ter mi na va, no Ato das 
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si ta ri as, no art. 29,
obri ga ção cujo des cum pri men to cer ta men te con tri bu -
iu para o sur gi men to e agra va men to da de gra da ção
am bi en tal:

“Art. 29. O Go ver no Fe de ral fica obri ga do, den -
tro do pra zo de vin te anos, a con tar da data de pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a tra çar e exe cu tar um
pla no de apro ve i ta men to to tal das pos si bi li da des eco -
nô mi cas do rio São Fran cis co e seus aflu en tes, no
qual apli ca rá, anu al men te, quan tia não in fe ri or a um
por cen to de suas ren das tri bu tá ri as.”

Oci o so lem brar a im por tân cia eco nô mi ca e so ci al 
do rio São Fran cis co para o Bra sil. O “rio da in te gra ção
na ci o nal”, como nos acos tu ma mos a co nhe cê-lo, des -

de mu i tas dé ca das, tem como vo ca ção na tu ral e des ti -
no his tó ri co ser fon te de vida e de ri que za. Sua ba cia
ocu pa área de 640 mil km2, abran gen do sete es ta dos
da fe de ra ção. Essa área equi va le à da Itá lia, Ho lan da,
Hun gria, Grã-Bre ta nha e Su í ça, jun tas. Nos qua tro cen -
tos e ses sen ta e três mon te pi os abran gi dos na ba cia,
vi vem mais de quin ze mi lhões de bra si le i ros.

Ape sar de cin qüen ta e oito por cen to de sua
área es tar in se ri da no semi-ári do bra si le i ro, qua ren ta
e oito por cen to é apro pri a da para a ir ri ga ção ar ti fi ci al
e é a ma i or pro du to ra fru tí co la do país.

No vale do São Fran cis co es tão cem por cen to
da re ser va na ci o nal de zin co, no ven ta e sete por cen -
to da re ser va de chum bo, ses sen ta por cen to da de
cro mo e vin te por cen to da de ferro.

O apro ve i ta men to hi dro e lé tri co do rio, em qua se 
duas de ze nas de usi nas, soma 10.704 mega watts de
po tên cia ins ta la da, o que re pre sen ta de zo i to por cen -
to do to tal na ci o nal. A pro du ção de ener gia si tua-se
na casa de 45.220 gi ga wats-hora, ou quin ze por cen to 
da pro du ção na ci o nal.

Essa ener gia aten de a um quar to da po pu la ção
bra si le i ra, cer ca de qua ren ta mi lhões de ha bi tan tes
ou a uma área equi va len te a quin ze por cen to do ter ri -
tó rio na ci o nal. Os con su mi do res des sa ener gia dis tri -
bu em-se em qua ren ta e dois por cen to na ati vi da de
in dus tri al, tre ze por cen to na co mer ci al, qua tro por
cen to na ru ral, sem fa lar nos vin te e sete por cen to
que a uti li zam na re si dên cia e nos qua tor ze por cen to
em ou tros fins.

No en tan to, o rio São Fran cis co é, hoje, as so re -
a do e po lu í do, um no anê mi co e do en te, a re cla mar as 
ine vi tá ve is e ina diá ve is pro vi dên ci as que se con tra po -
nham ao gra vís si mo es ta do de de se qui lí brio hi dro ló -
gi co e eco ló gi co que to dos re co nhe cem.

A va zão mé dia do rio re duz-se pa u la ti na men te;
a ca lha vai-se as so re an do; a qua li da de da água se
de te ri o ra. A na ve ga bi li da de, fun da men tal para a eco -
no mia re gi o nal, já está com pro me ti da.

No tre cho fi nal, a re du ção da va zão in ter fe re na
re la ção do rio com o oce a no, pos si bi li tan do a pe ne tra -
ção da cha ma da “cu nha sa li na” rio aci ma, com per da
gra ve da qua li da de da água para abas te ci men to hu -
ma no e para ir ri ga ção, pre ju di can do pro je tos im por -
tan tes em Ser gi pe e Ala go as.

O rio São Fran cis co tem trin ta e seis aflu en tes,
dos qua is, hoje, ape nas de ze no ve são pe re nes. O
ma i or de les é o rio Pa ra ca tu. Entre tan to, os mais im -
por tan tes pela con tri bu i ção que dão à per da de qua li -
da de das águas, são os rios das Ve lhas e o Pa ra o pe -
ba que, re ce ben do cer ca de trin ta por cen to dos es go -
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tos da re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te (jun ta -
men te com o de qua tro cen tas ou tras ci da des) po lu em 
o São Fran cis co com co li for mes fe ca is, feno, man ga -
nês, fe nóis, óle os, gra xas e até ar sê ni co e mer cú rio,
sub pro du tos da ex tra ção de ouro e ou tros mi ne ra is.

As si de rúr gi cas mi ne i ras con so mem, anu al men -
te, cer ca de seis mi lhões de to ne la das de car vão ve -
ge tal, das qua is qua ren ta por cen to são pro ve ni en tes
da der ru ba da de ma tas na ti vas: es ti ma-se que já fo -
ram des tru í das se ten ta e cin co por cen to da ve ge ta -
ção re gi o nal e no ven ta e cin co por cen to das ma tas ci -
li a res no alto cur so dos rios da ba cia.

O des ma ta men to in dis cri mi na do tem pro vo ca do 
a ex tin ção de inú me ras nas cen tes em toda a ba cia,
além de ero são exa cer ba da do solo. Esti ma ti vas fa -
lam em de zo i to mi lhões de to ne la das de ter ra sen do
car re a das anu al men te para a ca lha do rio prin ci pal,
as so re an do-o, di fi cul tan do a na ve ga ção e mo di fi can -
do seu re gi me.

A re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, ta re fa ur -
gen te e de in te res se na ci o nal, deve ter como pre mis -
sa ini ci al re co nhe cer e tra tar o pro ble ma sob sua ver -
da de i ra di men são, ao to mar como re fe rên cia não
ape nas o rio, mas toda a sua ba cia hi dro grá fi ca.

Em ar ti go pu bli ca do em ju nho de 1996, no jor nal 
A Tar de, o Se na dor Wal deck Orne las, ao tra tar des se
mes mo tema, pro pu nha uma sé rie de me di das que
são mais do que atu a is, pois que, nada ten do sido fe i -
to, o pro ble ma só fez agra var-se des de en tão:

– mon ta gem de um sis te ma ge ren ci al
de in for ma ções e mo ni to ra men to, tra tan do a 
ba cia como uma uni da de;

– es ta be le ci men to e apli ca ção de cri té -
ri os me to do ló gi cos uni for mes para aná li se,
ava li a ção e con tro le, em re la ção ao con tro le 
da qua li da de das águas, ao li cen ci a men to
de ati vi da des nas mar gens, aos pa drões de
lan ça men to de eflu en tes etc.;

– en qua dra men to dos cur sos d’água,
do rio prin ci pal e dos aflu en tes, para per mi tir 
ade qua do tra ta men to am bi en tal;

– o sub se qüen te e com pa tí vel li cen ci a -
men to de con tro le das ati vi da des com po -
ten ci al de im pac to em toda a área de abran -
gên cia;

– ope ra ção de ri go ro so sis te ma de ou -
tor ga e con tro le do uso da água;

– ela bo ra ção de di ag nos ti co da si tu a -
ção atu al e o in dis pen sá vel acom pa nha -
men to de sua evo lu ção;

– es ta be le ci men to de cri te ri o so pro gra -
ma de re cu pe ra ção das ma tas chi a res;

– iden ti fi ca ção, de fi ni ção e im plan ta -
ção de par ques, re ser vas e áre as de pro te -
ção am bi en tal em toda a área da ba cia; 

– zo ne a men to am bi en tal da ba cia,
com ên fa se nas con di ções es pe cí fi cas de
cada área;

– obras de sa ne a men to am bi en tal, tra -
tan do ade qua da men te o es go ta men to do -
més ti co e in dus tri al das no ven ta e sete ci da -
des ba nha das;

– obras de con ten ção de che i as e de
re gu la ri za ção de flu xo.

Além des sas, inú me ras ou tras me di das cer ta -
men te se fa zem ne ces sá ri as, tais como as de dra ga -
gem e der ro ca men to do le i to do rio e a re cu pe ra ção
da eclu sa de So bra di nho. Ha ve ria ain da que fa lar
em re flo res ta men to, in cen ti vo à pis ci cul tu ra, ade qua -
do equa ci o na men to da sa ú de pú bli ca e da edu ca -
ção for mal e am bi en tal, as sim como mu i tas ou tras
que só o di ag nós ti co com ple to e o tra ta men to in te -
gral e sis tê mi co do pro ble ma po de rão apon tar.

IV –   Voto

Em face do ex pos to, o voto é pela apro va ção in -
te gral da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27,
de 2001.

II –  Mu dan ça na 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 Hi dri cos

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2002

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro

de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
Art. 22. Os va lo res ar re ca da dos com a co bran -

ça pelo uso de re cur sos hí dri cos e com as mul tas de -
cor ren tes da inob ser vân cia das dis po si ções con ti -
das nes ta Lei de ve rão ser apli ca dos in te gral men te
na ba cia hi dro grá fi ca onde fo ram ge ra dos, e se rão
uti li za dos:
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I  – no fi nan ci a men to de es tu dos, pro gra mas,
pro je tos e obras in clu í dos no Pla no de Re cur sos Hí -
dri cos da ba cia;

II  – no pa ga men to de des pe sas de im plan ta ção
e cus te io ad mi nis tra ti vo dos ór gãos e en ti da des, vin -
cu la dos à ba cia, in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de
Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos.

§ 1º A apli ca ção nas des pe sas pre vis tas no in ci -
so II des te ar ti go é li mi ta da a sete e meio por cen to do
to tal ar re ca da do.

§ 2º Os va lo res re fe ri dos no ca put des te ar ti go
po de rão ser apli ca dos a fun do per di do em pro je tos e
obras que al te rem, de modo con si de ra do be né fi co à
co le ti vi da de, a qua li da de, a quan ti da de e o re gi me de
va zão de um cor po de água. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A co bran ça pelo uso dos re cur sos hí dri cos, ins ti -
tu í da por meio da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de
1997, por seu ca rá ter pi o ne i ro, cons ti tui mar co fun da -
men tal na apli ca ção do prin cí pio usuá rio-pa ga dor na
es fe ra da uti li za ção dos re cur sos na tu ra is. Há um re -
co nhe ci men to ge ne ra li za do de que ela re pre sen ta
ins tru men to da ma i or im por tân cia para in du zir a so ci -
e da de a pa drões sus ten tá ve is de con su mo des ses
re cur sos.

Por ser tão re cen te, essa co bran ça ain da en -
fren ta de sa fi os em sua im plan ta ção, exem pli fi ca dos
pelo fato de o di plo ma le gal su pra ci ta do pre ver a pos -
si bi li da de de que par ce la dos re cur sos fi nan ce i ros ar -
re ca da dos em uma ba cia hi dro grá fi ca seja apli ca da
em ou tras. Tal fato tem sido ava li a do de for ma ne ga ti -
va pela ma i o ria dos usuá ri os, sob o ar gu men to de que 
in tro duz um grau ele va do de in cer te za na dis tri bu i ção
dos re cur sos pro ve ni en tes da re fe ri da co bran ça, ge -
ran do, even tu al men te, sa cri fí ci os in jus ti fi cá ve is para
ba ci as que, mes mo se do ta das de gran de po ten ci al
ar re ca da dor, de vam ar car com ele va dos cus tos de re -
cu pe ra ção e ma nu ten ção da quan ti da de e da qua li da -
de dos re cur sos hí dri cos.

Nas dis cus sões em tor no da im plan ta ção da co -
bran ça pelo uso da água na ba cia do rio Pa ra í ba do
Sul, por exem plo, tem-se ar gu men ta do, de modo en -
fá ti co, que, em face dos gra ves de sa fi os am bi en ta is
ali en fren ta dos, não se jus ti fi ca a trans fe rên cia de re -
cur sos fi nan ce i ros para ou tras re giões, à re ve lia das
pri o ri da des de fi ni das pelo co mi tê da re fe ri da ba cia.

Essa dis tor ção, como já in di ca do pe las evi dên ci -
as dis po ní ve is, cer ta men te terá o efe i to de le té rio de

for ta le cer re sis tên ci as à im plan ta ção des sa co bran -
ça, ins tru men to vi tal para que seja ins ta u ra do, de for -
ma efe ti va, o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to
dos Re cur sos Hí dri cos. Daí a im por tân cia da al te ra -
ção ora pro pos ta.

III –  Se gu ro-De sem pre go dos Pes ca do res
Arte sa na is

PARECER Nº 260, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001 (PL nº 3.049, de 2000, na ori gem),
que dis põe so bre a con ces são do be ne fí -
cio do Se gu ro-De sem pre go a pes ca do res
ar te sa na is du ran te os pe río dos de de fe so.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcan ta ra

I –  Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001, que tem por ob je ti vo cri ar no vas re gras para a
con ces são do be ne fí cio do Se gu ro-De sem pre go a
pes ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos de de fe so.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro pos ta
ale ga:

Uma das fun ções pre cí pu as da lei é por fim a si -
tu a ções ge ra do ras de con fli tos e/ou pro vo ca do ras de
in jus ti ças. La men ta vel men te, não é o que vem ocor -
ren do com a Lei nº 8.287, de 1991, que es ten deu o di -
re i to ao se gu ro-de sem pre go para os pes ca do res ar -
te sa na is, du ran te o pe río do de de fe so. Em que pese
es tar em vi gor há qua se nove anos, essa lei não con -
tem plou as re a is ne ces si da des des se seg men to pro -
fis si o nal.

Em sua par te subs tan ci al, o pro je to es ta be le ce
que:

1. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ça sua ati vi -
da de de for ma ar te sa nal, in di vi du al men te ou em re gi -
me de eco no mia fa mi li ar, com ou sem au xí lio even tu al 
de ter ce i ros, fará jus ao be ne fí cio de se gu ro -de sem -
pre go, no va lor de um sa lá rio mí ni mo men sal, du ran te 
o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes que i ra;

2. o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes que i ra
é o fi xa do pelo 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 (Iba ma), em re la -
ção à es pé cie ma ri nha, flu vi al ou la cus tre, a cuja cap -
tu ra o pes ca dor se de di que;

3. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ce sua ati vi -
da de de for ma ar te sa nal é aque le que uti li za em bar -
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ca ção de, no má xi mo, dez to ne la das de ar que a ção
bru ta;

4. o re gi me de eco no mia fa mi li ar é a ati vi da de
em que o tra ba lho dos mem bros da fa mí lia é in dis pen -
sá vel à pró pria sub sis tên cia e é exer ci da em con di -
ções de mú tua co la bo ra ção, sem su bor di na ção e sem 
con tra ta ção de ter ce i ros;

5. o au xí lio even tu al de ter ce i ros é a co la bo ra ção 
mú tua oca si o nal men te pres ta da, in clu in do par ce i ros,
me e i ros, co o pe ra dos, ar ren da tá ri os, sem su bor di na -
ção e sem re mu ne ra ção;

6. para ha bi li ta ção ao be ne fí cio, o pes ca dor de -
ve rá apre sen tar ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio
do Tra ba lho e Empre go uma sé rie de do cu men tos
que com pro vem sua con di ção de pes ca dor pro fis si o -
nal que exer ce sua ati vi da de de for ma ar te sa nal;

7. o be ne fí cio po de rá ser sus pen so sob de ter mi -
na das con di ções; e

8. o be ne fí cio, aqui as se gu ra do, so men te po de -
rá ser re que ri do a par tir do novo pe río do de pro i bi ção
da pes ca.

Ao pro je to fo ram apre sen ta das sete emen das.
É o re la tó rio.

II –  Aná li se

O pro gra ma do se gu ro-de sem pre go não vem
aten den do de modo sa tis fa tó rio os tra ba lha do res da
pes ca por oca sião do pe río do do de fe so, em cu jos
me ses eles per dem par te subs tan ci al de sua ren da.
Du ran te esse tem po, o pes ca dor pro fis si o nal ne ces si -
ta, para seu sus ten to e de sua fa mí lia, ter aces so ao
se gu ro-de sem pre go. A lei, po rém, que lhes ga ran te
esse di re i to, in fe liz men te, cria tam bém vá ri os obs tá -
cu los de or dem ad mi nis tra ti va, que im pe dem, na prá -
ti ca, o gozo des se be ne fí cio.

Obje ti van do am pli ar e fa ci li tar o aces so des ses
pes ca do res ao be ne fi cio do se gu ro-de sem pre go, o
pro je to pro põe duas gran des mu dan ças na Lei nº
8.287, de 20 de de zem bro de 1991:

1. o com pro van te do re gis tro ge ral de pes ca dor
pro fis si o nal emi ti do pelo Iba ma/Sudepe po de rá ser
subs ti tu í do pelo da ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos
Por tos do Mi nis té rio da Ma ri nha; e

2. esse com pro van te de ve rá ter sido emi ti do um
ano an tes do iní cio do de fe so e não mais três, como
pre vis to na le gis la ção atu al.

Atu al men te, es ses tra ba lha do res, quan do da
ha bi li ta ção ao be ne fi cio, de vem apre sen tar seu re gis -
tro de pes ca do res pro fis si o na is jun to ao Iba -
ma/Sudepe. Como mu i to bem sa li en tou o au tor da
pro pos ta, inú me ros pro fis si o na is têm di fi cul da de de

aces so àque le ór gão, pois se tra ta de uma en ti da de
pou co pre sen te nas co mu ni da des pes que i ras, o que
tem im pe di do o aces so de inú me ros pes ca do res ao
be ne fi cio do se gu ro-de sem pre go.

Assim, sen do mais pró xi mo o re la ci o na men to
en tre es ses tra ba lha do res e a Ca pi ta nia dos Por tos, o
pro je to pre vê que a fal ta do re gis tro ge ral de pes ca dor 
pro fis si o nal jun to ao Iba ma/Sudepe po de rá ser su pri -
do pela ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos do Mi -
nis té rio da Ma ri nha, nos ter mos do dis pos to no § 1º
do art. 28 do De cre to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de
1967. Tan to o re fe ri do re gis tro quan to a ci ta da ma trí -
cu la de ve rão ter sido emi ti dos, no mí ni mo, um ano, e
não mais três como hoje, an tes da data de ini cio da
pro i bi ção da pes ca. Esse novo pra zo, con tem plan do
as pe cu li a ri da des des sa ca te go ria de tra ba lha do res,
virá am pli ar e fa ci li tar, sem dú vi da al gu ma, a apli ca bi -
li da de da lei.

Não me nos me ri tó ria é a pre o cu pa ção da pro -
po si ção em de fi nir, com pre ci são le gal, a fi gu ra do
pes ca dor pro fis si o nal que exer ce sua ati vi da de de for -
ma ar te sa nal, do re gi me de eco no mia fa mi li ar e do
au xi lio even tu al a ter ce i ros.

Em con clu são, no que tan ge ao mé ri to não há
re pa ros a se rem fe i tos, pois en ten de mos que a fle xi bi -
li za ção pro pos ta não com pro me te rá a in te gri da de do
Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go, ao mes mo tem po
que pro pi ci a rá um tra ta men to mais jus to a essa la bo -
ri o sa ca te go ria de tra ba lha do res.

A pro pó si to, com esse mes mo ob je ti vo, o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 54, de 1999, de nos sa au to ria,
apro va do por esta Casa e hoje tra mi tan do na Câ ma ra
dos De pu ta dos como PL nº 3.673, de 2000, pro cu rou
tam bém fle xi bi li zar a con ces são do se gu ro-de sem -
pre go e dar aos tra ba lha do res da pes ca uma ga ran tia
de ren da no pe río do de de fe so. Assim, não po de ría -
mos de i xar de em pe nhar nos so apo io à pre sen te pro -
po si ção, pois guar da gran de se me lhan ça com a nos -
sa ini ci a ti va.

Como vi mos, sete emen das fo ram ofe re ci das ao 
pro je to, sen do qua tro de au to ria do Exmo. Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca e três do Exmo. Se na dor Wal -
deck Orné las.

A Emen da nº 1, ao acres cen tar ao art. 1º a ex -
pres são tem po rá ria visa a ex pli ci tar que ha ve rá ca sos 
de pro i bi ção tem po rá ria da pes ca, em con tra po si ção
ao pro pos to pela Emen da nº 4, com o acrés ci mo do
art. 6º, que pre vê even tu al pro i bi ção de fi ni ti va da pes -
ca e a con ces são do se gu ro-de sem pre go pelo pe río -
do de um ano.
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Em re la ção à Emen da nº 4, en ten de mos que,
além de ser re mo ta, a pro i bi ção de fi ni ti va da pes ca
não po de ria en se jar a con ces são tão pro lon ga da de
um be ne fi cio. So mos pela sua re je i ção e, con se qüen -
te men te, a Emen da nº 1  fica pre ju di ca da.

A Emen da nº 2 pre vê a fi xa ção, com o mí ni mo
de seis me ses de an te ce dên cia, da pro i bi ção de ati vi -
da de pes que i ra pelo Iba ma.

Ain da que lou vá vel a pre o cu pa ção do ilus tre Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca, jul ga mos que a re gra
pro pos ta não pode se in se rir no âm bi to da le gis la ção
fe de ral, eis que a data da fi xa ção do pe río do de de fe -
so será me lhor de fi ni da com a an te ce dên cia que o ór -
gão com pe ten te, atra vés de ins tru men to le gal pró -
prio, en ten der ser pos sí vel.

A Emen da nº 3, ao pro por nova re da ção ao art.
5º, de ter mi na que o se gu ro-de sem pre go po de rá ser
re que ri do até a data de iní cio do pe río do de pro i bi ção
da pes ca.

Não ve mos ne ces si da de da al te ra ção pro pos ta
à re da ção do art. 5º pois se nos apre sen ta bas tan te
ex plí ci ta.

A Emen da nº 5 es ta be le ce um pra zo mí ni mo de
trin ta dias de an te ce dên cia para a pu bli ca ção do ato
que dá iní cio ao pe río do do de fe so.

A su ges tão é opor tu na, pois ao mes mo tem po
que de ter mi na com an te ce dên cia o iní cio do pe río do do
de fe so, in di ca tam bém aos pes ca do res quan do se dará
a con ces são do be ne fi cio do se gu ro-de sem pre go.

A Emen da nº 6 de ter mi na que o pra zo de va li da -
de do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal será de cin co
anos e per mi te que a car te i ra de ha bi li ta ção for ne ci da 
pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi nis té rio da De fe sa
pos sa ser usa da como com pro van te de re gis tro de
pes ca dor.

No que tan ge à di la ta ção do pra zo de va li da de
do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal, aca ta mos a su -
ges tão, eis que o atu al pra zo de va li da de vem pre ju di -
can do es ses pes ca do res que, em sua ma i o ria, são
pes so as hu mil des e re si den tes em áre as re mo tas,
ten do, por tan to, sé ri as di fi cul da des para re no var suas 
car te i ras.

Já em re la ção à per mis são do uso da car te i ra de 
ha bi li ta ção for ne ci da pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi -
nis té rio da De fe sa para fins de com pro va ção de re gis -
tro de pes ca dor pro fis si o nal, cabe-nos ob ser var que a 
ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos, de no mi na da
como Ca der ne ta de Inscri ção e Re gis tro (CIR), não
se pres ta ria ade qua da men te a este fim. Na ver da de,
com a atri bu i ção de ga ran tir a se gu ran ça da na ve ga -
ção, à au to ri da de ma rí ti ma cabe ha bi li tar aqua viá ri os

para bem con du zir uma em bar ca ção, não sen do, por -
tan to, de sua com pe tên cia o con tro le das ati vi da des
téc ni cas re la ti vas à pes ca.

A Emen da nº 7 pos si bi li ta aos ban cos ofi ci a is fe -
de ra is cre den ci a dos ce le brar con vê nio ope ra ci o nal
com ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os para o pa ga -
men to do be ne fi cio do se gu ro-de sem pre go nas lo ca li -
da des onde não dis po nham de agên cia.

Aca ta mos a su ges tão que fa ci li ta rá con si de ra -
vel men te a vi a bi li za ção do pa ga men to do re fe ri do be -
ne fi cio.

Por úl ti mo, a fim de am pli ar a abran gên cia dos
be ne fi ciá ri os do se gu ro-de sem pre go, es ta mos pro -
pon do, atra vés de emen da que ao fi nal des te pa re cer
ofe re ce mos, uma nova con ce i tu a ção do pes ca dor a
ser be ne fi ci a do.

É im por tan te sa li en tar que os pes ca do res pro -
fis si o na is em pre ga dos ou exer cen do suas ati vi da des
como par ce i ros em pes ca ri as es pe ci a li za das, como
as de ca ma rão, la gos ta, sar di nha e ou tras, são de mi ti -
dos ou fi cam sem a ren da da par ce ria du ran te as pa -
ra li sa ções, que ocor rem em sua ati vi da de es pe ci fi ca.
Como es tas pa ra li sa ções são, em ge ral, anu a is, es -
ses tra ba lha do res nun ca al can çam o tem po ne ces sá -
rio (pe río do aqui si ti vo fi xa do pelo Co de fat em um ano
de tra ba lho inin ter rup to) para re que re rem o be ne fí cio
es ta be le ci do pela Lei nº 8.900, de 1994. Como tam -
bém não são pes ca do res ar te sa na is, não são en qua -
dra dos pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, fi cam im pe -
di dos de tra ba lhar pela pa ra li sa ção e por de fe sos que
va ri am de dois a qua tro me ses de pen den do da es pé -
cie e re gião.

O au men to de des pe sas de cor ren te de nos sa
pro pos ta será pe que no e po de rá ser com pen sa do
com a ex clu são de mu i tos atu a is be ne fi ciá ri os que
têm pos si bi li da des de tra ba lho e ga nhos na pes ca de
es pé ci es não con tro la das, du ran te os de fe sos, já que
não fi cam pro i bi dos de pes car, mas so men te de cap -
tu rar de ter mi na das es pé ci es, o que não acon te ce
com aque les que ope ram ex clu si va men te em de ter -
mi na da pes ca ria como la gos ta, ca ma rão ou sar di nha.

Sob o as pec to da téc ni ca le gis la ti va da pro po si -
ção, cum pre-nos ob ser var que não fo ram obe de ci dos
os pa râ me tros fi xa dos pela Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo -
ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do art. 59
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be le ce nor mas para a
con so li da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o na.
Como se sabe, a ma té ria que é ob je to da pro po si ção
sob aná li se en con tra-se re gu la men ta da atu al men te
pela Lei nº 8.287, de 20 de de zem bro de 1991. De
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acor do com o in ci so IV do art. 70 da re fe ri da lei com -
ple men tar, um mes mo as sun to não po de rá ser dis ci -
pli na do por mais de uma lei, ex ce to quan to a sub se -
qüen te se des ti na a com ple men tar lei con si de ra da
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela re je i ção das
emen das nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo aco lhi men to das
emen das nºs 5, 6 (par ci al) e 7, bem como pela apro -
va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2001, nos
ter mos do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 4 (SUBSTITUTIVO), DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.287,
de 20 de de zem bro de 1991, que dis põe
so bre a con ces são do be ne fí cio de se gu -
ro-de sem pre go a pes ca do res pro fis si o -
na is, du ran te os pe río dos de de fe so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de

20 de de zem bro de 1991, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal fará jus ao be ne -
fí cio do se gu ro-de sem pre go, no va lor de um sa lá -
rio-mí ni mo men sal, du ran te o pe río do de pro i bi ção de 
ati vi da de pes que i ra fi xa do pelo ór gão com pe ten te.

§ 1º ....................................................................
§ 2º O pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes -

que i ra de que tra ta o ca put será fi xa do pelo 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 – Iba ma, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tuí-lo, em ato pu bli ca do até trin ta dias an tes do iní cio
do de fe so, em re la ção à es pé cie ma ri nha, flu vi al ou
la cus tre a cuja cap tu ra o pes ca dor se de di que.

§ 3º Para os efe i tos des ta lei, en ten de-se como
pes ca dor pro fis si o nal aque le pes ca dor que exer ça
sua ati vi da de em em bar ca ções pró pri as ou de ter ce i -
ros, por con ta pró pria, em pre ga do, ou em re gi me de
par ce ria e que não se en qua dre como be ne fi ciá rio do
se gu ro de sem pre go de que tra ta a Lei nº 8.900, de 30
de ju nho de 1994.”(NR)

Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio, o pes ca dor
de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio 
do Tra ba lho e Empre go os se guin tes do cu men tos:

I – com pro van te de re gis tro ge ral de pes ca dor
pro fis si o nal, que será vá li do por cin co anos, emi ti do
pelo DPA/MAPA ou ou tro ór gão que vier a subs ti tuí-lo, 

nos ter mos do dis pos to no § 1º do art. 28 do De cre -
to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de 1967, de vi da men -
te atu a li za dos, emi ti dos, no mí ni mo, um ano an tes da
data de iní cio de pro i bi ção da pes ca;

II – con tra to de par ce ria, ates ta do da co lô nia a
que es te ja fi li a do, ou do ór gão do Iba ma, ou ou tro ór -
gão que vier a subs ti tuí-lo, com ju ris di ção so bre a área
onde atue o pes ca dor pro fis si o nal, com pro van do:

a) .......................................................................
b) de di ca ção à ati vi da de, em ca rá ter per ma nen -

te, du ran te o pe río do trans cor ri do en tre a pa ra li sa ção
an te ri or àque la em cur so;

c) não dis por de ou tras fon tes de ren da.
III – com pro van te de ins cri ção jun to à Pre vi dên -

cia So ci al; e
IV – com pro van te de que não está em gozo de

ne nhum be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da da Pre vi -
dên cia So ci al, ex ce to au xí lio aci den te e pen são por
mor te.

Pa rá gra fo úni co. Na au sên cia dos ór gãos de que 
tra ta o in ci so II, será ad mi ti da a de cla ra ção de dois
pes ca do res pro fis si o na is idô ne os e de vi da men te re -
gis tra dos, que de ve rão ates tar que aos pes ca do res
aten dem aos re qui si tos con ti dos nas alí ne as a, b e c
do in ci so II des te ar ti go. (NR)

Art. 3º .................................................................

I – ......................................................................
II – per da do man da to, se pre si den te de co lô nia

ou fe de ra ção;
III – sus pen são de suas ati vi da des pro fis si o na is, 

com cas sa ção do re gis tro no Iba ma, por dois anos, se 
pes ca dor pro fis si o nal. (NR)

Art. 4º O be ne fí cio de que tra ta esta lei será sus -
pen so nas se guin tes con di ções:

I – iní cio de ati vi da de re mu ne ra da;
II – iní cio de per cep ção de ou tra ren da;
III – mor te do be ne fi ciá rio;
IV – des res pe i to ao pe río do de pro i bi ção da pes ca;
V – com pro va ção de fal si da de nas in for ma ções

pres ta das para ob ten ção do be ne fí cio.” (NR)
Art. 2º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta Lei so men -

te po de rá ser re que ri do a par tir do novo pe río do de
pro i bi ção da pes ca.

Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para

§ 1º:

“Art. 15 ..............................................................

...........................................................................
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§ 2º Os ban cos ofi ci a is fe de ra is cre den ci a dos
ce le bra rão con vê nio ope ra ci o nal com ou tros es ta be -
le ci men tos ban cá ri os para o pa ga men to do se gu -
ro-de sem pre go nos mu ni cí pi os e lo ca li da des onde
não dis po nham de agên cia”. (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

IV –  Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co

PARECER Nº 473, DE 2002

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002
(nº 5.307, de 2001, na ori gem), que ins ti tui 
a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do VaIe 
do São Fran cis co.

Relator: Se na dor Waldeck Ornelas

I –  Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 48, de
2002, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, tem como ob -
je ti vo cri ar a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co.

De acor do com essa pro pos ta, a re fe ri da Fun da -
ção, vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção, com sede e
foro em Pe tro li na, Esta do de Per nam bu co, des ti na-se
à ofer ta de en si no su pe ri or, ao de sen vol vi men to da
pes qui sa e à pro mo ção da ex ten são uni ver si tá ria, ope -
ran do como uma ins ti tu i ção mul ti cam pi, ba se a da em
Pe tro li na (PE) e Ju a ze i ro (BA) e com au to ri za ção para
es ten der sua atu a ção no semi-ári do nor des ti no.

Fica es ta be le ci do que a Fun da ção Uni ver si da de 
Fe de ral do Vale do São Fran cis co ad qui ri rá per so na li -
da de ju rí di ca a par tir da ins cri ção do seu ato cons ti tu -
ti vo no re gis tro ci vil das pes so as ju rí di cas, do qual
será par te in te gran te seu es ta tu to apro va do pela au -
to ri da de com pe ten te.

A pro po si ção de ter mi na, tam bém, que o pa tri -
mô nio da nova uni ver si da de será com pos to de bens e 
di re i tos que ve nha a ad qui rir e au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a trans fe rir para a en ti da de os bens mó ve is e
imó ve is lo ca li za dos no mu ni cí pio de Pe tro li na, in te -
gran tes do pa tri mô nio da União, da Uni ver si da de Fe -
de ral de Per nam bu co, da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral
de Per nam bu co, do Cen tro Fe de ral de Edu ca ção Tec -
no ló gi ca de Per nam bu co e do Cen tro Fe de ral de Edu -
ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na.

Por fim, o PLC es cla re ce so bre a ori gem dos re -
cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção e con di ci o na sua
im plan ta ção não só à exis tên cia de do ta ção es pe cí fi -

ca no or ça men to da União, mas, tam bém, ao que
dis põe a Lei nº 9.962, de 2000, que “dis ci pli na o re gi -
me de em pre go pú bli co do pes so al da ad mi nis tra ção 
fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Enten de o au tor da pro pos ta que a cri a ção da
Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran -
cis co irá su prir a ca rên cia de edu ca ção su pe ri or da
re gião, além de pro ver as ati vi da des de pes qui sa e
ex ten são, com ple men ta res ao pro ces so de en si no.

Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, o PLC
veio a esta Casa re vi so ra, onde já re ce beu pa re cer
fa vo rá vel da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia.

II –  Análise

O Pólo for ma do por Ju a ze i ro (BA) e Pe tro li na
(PE), no sub mé dio São Fran cis co cons ti tui o prin ci pal
re sul ta do de uma ex pe riên cia vi to ri o sa, con du zi da
pela Co de vasf, que re sul ta do apro ve i ta men to das
águas do rio São Fran cis co para fins de ir ri ga ção, ten -
do dado ori gem a um im por tan te cen tro de fru ti cul tu ra 
ir ri ga da, hoje res pon sá vel por 86% das ex por ta ções
na ci o na is de man ga e 95% das de uva, além da pro -
du ção de vi nho, para ci tar ape nas dois ín di ces da
mar can te e ex pres si va eco no mia que se for mou nes -
sa sub-re gião do Nor des te bra si le i ro.

As ci da des de Ju a ze i ro e Pe tro li na, por seu tur -
no, con for mam um es tra té gi co aglo me ra do na rede
ur ba na do Nor des te, cuja im por tân cia é re co nhe ci da
des de há mu i to, ten do sido uma das pri o ri da des do
pro gra ma de ci da des de por te mé dio im ple men ta do
no iní cio dos anos oi ten ta em nos so país. Pela sua lo -
ca li za ção – no in te ri or do Nor des te – e si tu a ção pri vi -
le gi a da – às mar gens do rio São Fran cis co – o pólo
Ju a ze i ro/Pe tro li na tem se des ta ca do como um oá sis
de de sen vol vi men to no vas to ser tão nor des ti no – po -
pu lo so, po bre, seco e aban do na do.

O di na mis mo da área pode ser me di do pelo fato
de que a po pu la ção eco no mi ca men te ati va de Pe tro li -
na cres ceu 543% en tre 1960 e 1996, pas san do de
10.478 para 67.388 pes so as, en quan to em Ju a ze i ro
ele vou-se de 12.248 pes so as em 1960 para 57.519
em 1996, com cres ci men to de 369%, o que in di ca a
cri a ção de cer ca de 100.000 em pre gos ao lon go do
pe río do nes se pólo de ir ri ga ção que é o mais im por -
tan te do Vale do São Fran cis co e de todo o Nor des te
bra si le i ro, com sig ni fi ca ti vos re fle xos po si ti vos em re -
la ção à ren da.

Todo esse de sen vol vi men to cons ti tui ain da um
pro ces so in com ple to e in con clu so, por que fal tam-lhe
vá ri os pe rí me tros de ir ri ga ção, como os do Sa li tre (em
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Ju a ze i ro) e do Ba i xio de Ire cê (em Xi que-Xi que), cu jas
obras ape nas co me ça ram, e o de Cruz das Almas (em
Casa Nova), se quer ini ci a do. Do mes mo modo, a Hi -
dro via do São Fran cis co, que ain da não re ce beu os in -
ves ti men tos in dis pen sá ve is à sua ope ra ção co mer ci al.

A cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co vem, pois, con tri bu ir, de modo sig ni fi ca -
ti vo para con so li dar o pa pel do pólo Ju a ze i ro/Pe tro li na
como ver da de i ra ca pi tal do São Fran cis co e do in te ri or
do Nor des te. Não foi sem ra zão que o Con gres so Na ci -
o nal apro vou, ain da re cen te men te, a Lei Com ple men -
tar nº 113, de 19 de se tem bro de 2001, au to ri zan do o
Po der Exe cu ti vo a cri ar a Re gião Admi nis tra ti va Inte -
gra da de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju a -
ze i ro/BA e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi -
men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA.

Essa área cons ti tui um exem plo do que pode e
deve ser fe i to no ser tão nor des ti no, par ti cu lar men te
no Vale do São Fran cis co, para su pe rar o qua dro de
po bre za e sub de sen vol vi men to.

É nes se con tex to – e com esse ob je ti vo – que se 
es pe ra ve nha a atu ar a nova Uni ver si da de, ob je to do
pre sen te pro je to de lei, na me di da em que seja im -
plan ta da com base em uma pro pos ta mo der na e am -
bi ci o sa – res pon sa bi li da de do Con se lho de Insta la -
ção a que se re fe re o art. 60. do tan do-a de cur sos
ade qua dos, apro pri a dos e adap ta dos para as po ten -
ci a li da des e as ca rac te rís ti cas da re gião, a cujo pro -
ces so de de sen vol vi men to se in te gra rá, como com po -
nen te es sen ci al, para tor nar-se ala van ca de mais um
es tá gio, que irá per mi tir a con so li da ção e a sus ten ta -
bi li da de do de sen vol vi men to da área.

Do pon to de vis ta es tri ta men te edu ca ci o nal,
con si de ra mos a pre sen te ini ci a ti va do Po der Exe cu ti -
vo opor tu na e me ri tó ria, prin ci pal men te se lem brar -
mos da gran de ca rên cia que nos so País ain da apre -
sen ta no que diz res pe i to às ne ces si da des de qua li fi -
ca ção pro fis si o nal de seus jo vens, par ti cu lar men te no 
Nor des te, que em bo ra seja re gião po pu lo sa e po bre,
tem sido pou co con tem pla da com a pre sen ça e a
ação do Go ver no Fe de ral em re la ção ao en si no su pe -
ri or e à pes qui sa ci en ti fi ca e tec no ló gi ca.

Com essa per cep ção, já em 1989, en tão de pu -
ta do fe de ral, ao apre sen tar o Pro je to de Lei nº 1.514,
vi san do ins ti tu ir o Pla no de De sen vol vi men to para o
Vale do São Fran cis co, in clui en tre seus dis po si ti vos a 
pre vi são de um cen tro de en si no e pes qui sa no pólo
Ju a ze i ro/Pe tro li na que, com o pre sen te pro je to, ago ra
se con cre ti za.

O São Fran cis co, aliás, ao lon go da nos sa his tó -
ria, tem sido sem pre uma re fe rên cia per ma nen te, no
pas sa do pelo pa pel de “rio da uni da de na ci o nal” ou,

ain da ago ra, no pre sen te, vis to como um dos ei xos
na ci o na is de de sen vol vi men to – mais po ten ci al que
efe ti vo – no âm bi to do Pla no Plu ri a nu al “Avan ça Bra -
sil”. É cla ra as sim, a per cep ção na ci o nal da im por tân -
cia es tra té gi ca des sa área, cuja iden ti da de re gi o nal,
con tu do, ca re ce de ele men tos de con so li da ção e in te -
gra ção, o que a trans for ma, ain da hoje, numa cons te -
la ção de sub-re giões, po la ri za das prin ci pal men te por
Mon tes Cla ros (MG), Bar re i ras (BA), Pa u lo Afon so
(BA) e Pe ne do (AL), além de Ju a ze i ro/Pe tro li na.

Tra ta-se, por tan to, de uma par ce la do ter ri tó rio
na ci o nal que pre ci sa ser de fi ni ti va e glo bal men te in -
cor po ra da ao nos so pro ces so de de sen vol vi men to,
para o que a cri a ção de cen tros de en si no e pes qui sa
cer ta men te cons ti tui, ao lado de ou tras ini ci a ti vas, um
fa tor es tra té gi co, es sen ci al e di fe ren ci a do.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi no pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002.

LEI Nº 10.473,
DE 27 DE JUNHO DE 2002

Insti tui a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co.

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 da a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co, vin cu la da ao Mi nis -
té rio da Edu ca ção, com sede na ci da de de Pe tro li na,
Esta do de Per nam bu co.

§ 1º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co terá por ob je ti vo mi nis trar en si no
su pe ri or, de sen vol ver pes qui sa nas di ver sas áre as do 
co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá ria,
ca rac te ri zan do sua in ser ção re gi o nal me di an te atu a -
ção mul ti cam pi no Polo Pe tro li na/Per nam bu co e Ju a -
ze i ro/Ba hia, nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 113,
de 19 de se tem bro de 2001.

§ 2º Fica au to ri za da a atu a ção da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co na re -
gião do semi-ári do nor des ti no.

Art. 2º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co ad qui ri rá per so na li da de ju rí di -
ca a par tir da ins cri ção de seu ato cons ti tu ti vo no re -
gis tro ci vil das pes so as ju rí di cas, do qual será par te
in te gran te seu es ta tu to apro va do pela au to ri da de
com pe ten te.

Art. 3º O pa tri mô nio da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co será cons ti tu í do pe -
los bens e di re i tos que essa en ti da de ve nha a ad qui -
rir, in clu in do os bens que lhe ve nham a ser do a dos
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pela União, Esta dos, Mu ni cí pi os e por ou tras en ti da -
des pú bli cas e par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A Fun da ção Uni ver si da de Fe de -
ral do Vale do São Fran cis co só re ce be rá em do a ção
bens li vres e de sem ba ra ça dos de qua is quer ônus, in -
clu si ve dos de cor ren tes de de man das ju di ci a is.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a trans -
fe rir para a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co bens imó ve is lo ca li za dos no Mu ni cí pio
de Pe tro li na, in te gran tes do pa tri mô nio da União, da
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, da Uni ver si da de
Fe de ral Ru ral de Per nam bu co, do Cen tro Fe de ral de
Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co e do Cen tro Fe -
de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na.

§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 5º Os re cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção

Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co se rão 
pro ve ni en tes de:

I – do ta ção con sig na da no or ça men to da União;
II – au xí li os e sub ven ções que lhe ve nham a ser

con ce di dos por qua is quer en ti da des pú bli cas ou par -
ti cu la res;

III – re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta dos a en ti -
da des pú bli cas ou par ti cu la res;

IV – ope ra ções de cré di tos e ju ros ban cá ri os;
V – re ce i tas even tu a is.
Pa rá gra fo úni co. A im plan ta ção da Fun da ção

Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co fica
su je i ta à exis tên cia de do ta ção es pe cí fi ca no or ça -
men to da União e ao dis pos to na Lei nº 9.962, de 22
de fe ve re i ro de 2000.

Art. 6º (VETADO)
Art. 7º (VETADO)
Art. 8º Na fase de tran si ção para sua im plan ta -

ção, a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co po de rá con tar com a co la bo ra ção de
pes so al do cen te e téc ni co-ad mi nis tra ti vo, em ca rá ter
de ces são ou em prés ti mo por par te de go ver nos mu -
ni ci pa is e es ta du a is.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2002.

DECRETO Nº 4.465, 
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a or ga ni za ção ad mi -
nis tra ti va da Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do Vale do São Fran cis co, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu -
i ções que lhe con fe re o art. 84, in ci so VI, alí nea a, da
Cons ti tu i ção, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 56 da 
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, e na Lei nº
10.473, de 27 de ju nho de 2002, de cre ta:

Art. 1º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co, ins ti tu í da pela Lei nº 10.473,
de 27 de ju nho de 2002, com sede na ci da de de Pe -
tro li na, Esta do de Per nam bu co, terá sua or ga ni za ção
ad mi nis tra ti va dis ci pli na da nos ter mos des te de cre to.

§ 1º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co terá por ob je ti vo mi nis trar en si no su pe ri -
or, de sen vol ver a pes qui sa nas di ver sas áre as do co -
nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá ria.

§ 2º Além de sua sede re fe ri da no ca put, a Fun -
da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis -
co po de rá cri ar cur sos e ab sor ver os já exis ten tes na
re gião ad mi nis tra ti va de que tra ta a Lei Com ple men -
tar nº 113, de 19 de se tem bro de 2001.

Art. 2º O pa tri mô nio da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co será cons ti tu í do pe -
los bens e di re i tos que ve nha a ad qui rir, in clu in do os
bens que lhe ve nham a ser do a dos pela União, pelo
Esta do de Per nam bu co, pelo Esta do da Ba hia, pe los
Mu ni cí pi os re fe ri dos no § 2º do art. 1º, pe los Mi nis té ri -
os e por ou tras en ti da des pú bli cas e par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do Vale do São Fran cis co só re ce be rá em do a -
ção bens li vres e de sem ba ra ça dos de qua is quer
ônus, in clu si ve os de cor ren tes de de man das ju di ci a is.

Art 3º Os re cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção Uni -
ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co se rão
pro ve ni en tes de:

I – do ta ção con sig na da anu al men te no or ça -
men to da União;

II – au xí li os e sub ven ções que lhe ve nham a ser
con ce di dos por qua is quer en ti da des pú bli cas ou par -
ti cu la res;

III – re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta dos a en ti -
da des pú bli cas ou par ti cu la res;

IV – ope ra ção de cré di to e ju ros ban cá ri os; e
V – re ce i tas even tu a is.
Art 4º O qua dro de pes so al da Fun da ção Uni -

ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co será
com pos to, ini ci al men te, pelo pro vi men to dos se guin -
tes car gos efe ti vos:

I – tre zen tos e quin ze car gos de Pro fes sor de 3º
Grau; e
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II – du zen tos e cin qüen ta car gos téc ni co-ad mi -
nis tra ti vos, sen do no ven ta e qua tro de Ní vel Su pe ri or
e cen to e cin qüen ta e seis de Ní vel Inter me diá rio.

§ 1º Os ser vi do res da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co es ta rão sob a égi de
do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção de Car -
gos e Empre gos, ins ti tu í do pela Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987, além do re gi me ju rí di co per ti nen te.

§ 2º Os car gos re fe ri dos no ca put se rão re dis tri -
bu í dos do qua dro de lo ta ção do Mi nis té rio da Edu ca -
ção para a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co, ob ser va do o dis pos to no art. 37 da
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990.

§ 3º Po de rão ser re dis tri bu í dos ou tros car gos
por ven tu ra ne ces sá ri os à com ple men ta ção do qua -
dro de pes so al da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co.

Art 5º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale 
do São Fran cis co será di ri gi da por um Re i tor e pelo
Con se lho Uni ver si tá rio, cuja com po si ção e com pe -
tên ci as se rão fi xa das no es ta tu to, a ser apro va do na
for ma do § 2º do art. 9º da Lei nº 4.024, de 20 de de -
zem bro de 1961.

Art 6º A es tru tu ra re gi men tal da Fun da ção Uni -
ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co será or -
ga ni za da na for ma pre co ni za da em seu es ta tu to, a
ser apro va do nos ter mos do art. 9º da Lei nº 4.024, de
1961, e con ta rá com os se guin tes Car gos de Di re ção
– CD e Fun ções Gra ti fi ca das – FG: um CD-1, um
CD-2, dez CD-3, qua tor ze CD-4, trin ta e três FG-l, de -
zes se te FG-2, dez FG-3 qua tor ze FG-4 e vin te e uma
FG-5.

§ 1º O Re i tor e o Vice-Re i tor da Fun da ção Uni -
ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co se rão no -
me a dos na for ma da Lei nº 9.192, de 21 de de zem bro
de 1995, ou em ca rá ter pro tem po re, e ocu pa rão,
res pec ti va men te, os car gos de CD-1 e CD-2 re fe ri dos
no ca put.

§ 2º Os Car gos de Di re ção e Fun ções Gra ti fi ca -
das re fe ri dos no ca put se rão re ma ne ja dos do Mi nis té -
rio da Edu ca ção para a Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do Vale do São Fran cis co na for ma do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 26 da Me di da Pro vi só ria nº
2.216-37, de 31 de agos to de 2001.

Art. 7º As ati vi da des de con sul to ria e as ses so ra -
men to ju rí di cos e a re pre sen ta ção ju di ci al da União,
quan to aos as sun tos con fi a dos à Fun da ção Uni ver si -
da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co, se rão fe i tas

di re ta men te pe los ór gãos pró pri os da Advo ca cia-Ge -
ral da União, nos ter mos da Lei nº 10.480, de 2 de ju -
lho de 2002.

Art. 8º Fica atri bu í da à Uni ver si da de Fe de ral do
Espí ri to San to a res pon sa bi li da de pela exe cu ção das
ati vi da des de ad mi nis tra ção de pes so al, ma te ri al, pa -
tri mô nio, ser vi ços ge ra is, or ça men to e fi nan ças e con -
tro le in ter no da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co, no li mi te da do ta ção or ça men -
tá ria des ti na da à sua im plan ta ção e de ma is re cur sos
ob ti dos na for ma do art. 3º.

§ 1º As ati vi da des atri bu í das à Uni ver si da de Fe -
de ral do Espí ri to San to se rão en cer ra das até o dia 31
de de zem bro de 2003, po den do ser an te ci pa do o en -
cer ra men to na hi pó te se da de sig na ção do Re i tor e
Vice Re i tor pro tem po re.

§ 2º No exer cí cio das res pon sa bi li da des atri bu í -
das nos ter mos do ca put, com pe te à Uni ver si da de
Fe de ral do Espí ri to San to:

I  – pro vi den ci ar, jun to aos ór gãos com pe ten tes,
a ins cri ção da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co no Ca das tro Na ci o nal de Pes -
so as Ju rí di cas  – CNPJ, no Sis te ma Inte gra do de
Admi nis tra ção Fi nan ce i ra —SIAFI, no Sis te ma Inte -
gra do de Admi nis tra ção de Pes so al  – SIAPE, no Sis -
te ma Inte gra do de Da dos Orça men tá ri os  – SIDOR,
no Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção de Ser vi ços
Ge ra is  – SIASG, e nos de ma is sis te mas de uti li za ção
obri ga tó ria pela Admi nis tra ção Fe de ral;

II  – ati var e ge rir a uni da de ges to ra da Fun da -
ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co;

III  – pra ti car os atos ati nen tes à exe cu ção or ça -
men tá ria e fi nan ce i ra da Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do Vale do São Fran cis co, no li mi te da do ta ção
or ça men tá ria des ti na da à sua im plan ta ção e de ma is
re cur sos ob ti dos na for ma do art. 3º;

IV  – cri ar gru po de tra ba lho, cu jos in te gran tes
se rão no me a dos nos Car gos de Di re ção e Fun ções
Gra ti fi ca das re ma ne ja dos para a Fun da ção Uni ver si -
da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co, que de ve rá
in di car as ne ces si da des ma te ri a is para o fun ci o na -
men to ini ci al da Insti tu i ção;

V  – pro vi den ci ar e re a li zar, com os re cur sos
des ti na dos à Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale 
do São Fran cis co, os con cur sos pú bli cos que ve nham 
a ser au to ri za dos para o pro vi men to dos car gos pre -
vis tos no art. 4º, e pra ti car os atos ne ces sá ri os à in -
ves ti du ra dos can di da tos apro va dos;
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VI  – pro mo ver li ci ta ção, dis pen sa ou ine xi gi bi li -
da de;

VII  – ce le brar e ge rir os con tra tos e con vê ni os
ne ces sá ri os ao cum pri men to do dis pos to nes te ar ti -
go; e

VIII  – apre sen tar pro pos ta de es ta tu to da Fun -
da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis -
co e sub me tê-lo à apro va ção do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, na for ma da lei.

§ 3º O es ta tu to re fe ri do no in ci so VIII do § 2º vi -
go ra rá até a sua re vi são, nos ter mos da lei, por ini ci a -
ti va do Con se lho Uni ver si tá rio da Fun da ção Uni ver si -
da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co, re gu lar men te 
ins ta la do.

§ 4º O Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral do Espí -
ri to San to po de rá de le gar ao gru po de tra ba lho men -
ci o na do no in ci so IV do § 2º com pe tên cia para pra ti -
car os atos ati nen tes à aqui si ção de bens e ser vi ços
in di ca dos como ne ces sá ri os ao fun ci o na men to ini ci -
al da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co.

Art. 9º No exer cí cio de 2003, para a exe cu ção
das ati vi da des pre vis tas no art. 8º, se rão uti li za dos os
re cur sos con sig na dos à im plan ta ção da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co,
cons tan tes do or ça men to do Mi nis té rio da Edu ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Os atos re fe ri dos no § 2º do art.
4º e no § 2º do art. 6º se rão pra ti ca dos ime di a ta men te
após a con clu são das pro vi dên ci as re la ci o na das no
in ci so I do § 2º do art. 8º.

Art.10. Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2002.

V –  Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco

DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2001

Insti tui o Co mi tê da Ba cia Hi dro grá -
fi ca do Rio São Fran cis co, lo ca li za da nos 
Esta dos de Mi nas Ge ra is, Go iás, Ba hia,
Per nam bu co, Ala go as, Ser gi pe e no Dis -
tri to Fe de ral, 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. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº 9.433, de 8 de ja -

ne i ro de 1997, e na Lei nº 9.984, de 17 de ju lho de
2000, de cre ta:

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Co mi tê da Ba cia Hi dro -
grá fi ca do rio São Fran cis co, ór gão co le gi a do, com
atri bu i ções nor ma ti vas, de li be ra ti vas e con sul ti vas, no 
âm bi to da res pec ti va ba cia hi dro grá fi ca, vin cu la do ao
Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos  – CNRH,
nos ter mos da Re so lu ção do CNRH nº 5, de 1º de
abril de 2000.

Pa rá gra fo úni co. A área de atu a ção do Co mi tê
da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co, rio de do -
mí nio da União, lo ca li za da nos Esta dos de Mi nas Ge -
ra is, Go iás, Ba hia, Per nam bu co, Ala go as, Ser gi pe e
no Dis tri to Fe de ral, é de fi ni da pe los li mi tes ge o grá fi -
cos da ba cia hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co, de li mi -
ta da pela área de dre na gem com sua foz, lo ca da, em
es ca la 1:1.000.000, nas co or de na das 36º24’ lon gi tu -
de oes te e 10º30’ la ti tu de sul.

Art. 2º O Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio
São Fran cis co será com pos to por re pre sen tan tes:

I  – da União;
II  – dos Esta dos de Mi nas Ge ra is, Go iás, Ba hia,

Per nam bu co, Ala go as e Ser gi pe;
III  – do Dis tri to Fe de ral;
IV  – dos Mu ni cí pi os si tu a dos, no todo ou em

par te, nes sa ba cia;
V  – dos usuá ri os das águas de sua área de atu -

a ção; e
VI – das en ti da des ci vis de re cur sos hí dri cos

com atu a ção com pro va da nes sa ba cia.

§ 1º O nú me ro de re pre sen tan tes, ti tu la res e su -
plen tes, de cada se tor men ci o na do nes te ar ti go, bem
como os cri té ri os para es co lha e in di ca ção, se rão es -
ta be le ci dos no Re gi men to Inter no do Co mi tê.

§ 2º O pro ces so de es co lha dos in te gran tes do
Co mi tê será pú bli co, com am pla e pré via di vul ga ção.

Art. 3º O fun ci o na men to do Co mi tê da Ba cia Hi -
dro grá fi ca do Rio São Fran cis co será re gi do por seu
Re gi men to Inter no, em con for mi da de com os pre ce i -
tos da Lei nº 9.433, de 1997, e da re so lu ção do CNRH 
nº 5, de 2000.

Pa rá gra fo úni co. O Re gi men to Inter no do Co mi -
tê será apro va do por seus mem bros e pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União.

Art. 4º As re u niões do Co mi tê se rão pu bli ca das,
sen do sua con vo ca ção am pla men te di vul ga da.

Art. 5º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2001.
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VI –  De cre to de Cri a ção do Pro je to de Con ser va ção
e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São
Fran cis co 

DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dis põe so bre o Pro je to de Con ser -
va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá -
fi ca do Rio São Fran cis co, 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. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº 9.433, de 8 de ja -
ne i ro de 1997, de cre ta:

Art. 1º Fica cri a do o Pro je to de Con ser va ção e
Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran -
cis co, cons ti tu í do de ações con ce bi das e exe cu ta das, 
de for ma par ti ci pa ti va e in te gra da, pe los go ver nos fe -
de ral, es ta du a is, mu ni ci pa is e do Dis tri to Fe de ral e so -
ci e da de ci vil or ga ni za da.

Pa rá gra fo úni co. O pro je to men ci o na do no ca -
put des te ar ti go tem por fi na li da de pro mo ver a me lho -
ria das con di ções de ofer ta de água da Ba cia, se gun -
do os seus usos pri o ri tá ri os, me di an te a con so li da ção 
de ob je ti vos de fi ni dos pelo Co mi tê Ges tor, de que tra -
ta o art. 2º des te de cre to, de con for mi da de com os
prin cí pi os es ta be le ci dos pela Po lí ti ca Na ci o nal de Re -
cur sos Hí dri cos.

Art. 2º Fica cri a do o Co mi tê Ges tor do Pro je to de
Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do
Rio São Fran cis co, res pon sá vel pelo pla ne ja men to, a
co or de na ção e o con tro le das ações a se rem de sen -
vol vi das no âm bi to de suas atri bu i ções e es pe ci al men -
te as de na tu re za am bi en tal, no Rio São Fran cis co.

Pa rá gra fo úni co. O Co mi tê será co or de na do
pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te, por in ter mé dio de
sua Se cre ta ria Exe cu ti va, com a par ti ci pa ção de sua
Se cre ta ria de Re cur sos Hí dri cos, da Se cre ta ria de
Infra-es tru tu ra Hí dri ca, do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, da Agên cia Na ci o nal de Águas, do 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 e, ain da, das re pre sen ta ções dos de ma is 
en tes fe de ra dos que in te gram a Ba cia.

Art. 3º O pro je to de que tra ta este de cre to com -
pre en de rá os se guin tes com po nen tes de:

I –  des po lu i ção: apo io a ações de tra ta men to de 
es go to, con tro le e uso ra ci o nal de agro tó xi cos, em
mu ni cí pi os que com põem a Ba cia, ca ben do à Agên -
cia Na ci o nal de Águas pro por as ações e ati vi da des
ne ces sá ri as para vi a bi li zar a par ti ci pa ção des ses mu -
ni cí pi os no Pro gra ma Na ci o nal de Des po lu i ção de
Ba ci as Hi dro grá fi cas, ob je to da Re so lu ção nº 6, de 20 
de mar ço de 2001, da Agên cia Na ci o nal de Águas;

II –  con ser va ção de so los: apo io a ações vol ta -
das à con ser va ção de so los en vol ven do o con tro le de

ero são, o es ta be le ci men to de cri té ri os de ges tão de
mi cro-ba ci as e de sis te mas de re u ti li za ção de água e
o apo io a pro je tos de con ser va ção de nas cen tes;

III –  con vi vên cia com a seca: apo io a ações di re -
ci o na das à ga ran tia do abas te ci men to de água das
po pu la ções ur ba nas e ru ra is dis per sas, in clu in do a
im ple men ta ção de cis ter nas ru ra is, bar ra gens sub ter -
râ ne as e sis te mas sim pli fi ca dos de abas te ci men to de
pe que nas co mu ni da des mu ni ci pa is, sen do que a exe -
cu ção de pro je tos de abas te ci men to da po pu la ção ru -
ral dis per sa fi ca rá a cri té rio do Co mi tê Ges tor, de que
tra ta o art. 2º des te de cre to, em ar ti cu la ção com as
ins ti tu i ções não-go ver na men ta is exis ten tes na Ba cia;

IV –  re flo res ta men to e re com po si ção de ma tas
ci li a res: apo io a pro je tos que vi sem con ser var o uso
dos re cur sos flo res ta is da Ba cia, es ti mu lan do ações
vol ta das para o ma ne jo flo res tal, im plan ta ção de ma -
tas ci li a res, flo res ta de topo e a re cu pe ra ção de áre as
de re car ga dos len çóis freá ti cos, pro te ção de nas cen -
tes, im plan ta ção de uni da des de pro du ção de mu das
e re cu pe ra ção de áre as de gra da das;

V –  ges tão e mo ni to ra men to: apo io a ações vol -
ta das ao for ta le ci men to da ges tão am bi en tal e do mo -
ni to ra men to de re cur sos hí dri cos na Ba cia do Rio São 
Fran cis co, por meio de pla nos de es tru tu ra ção da
ges tão, efe ti va do com a par ti ci pa ção de or ga ni za ções 
não-go ver na men ta is;

VI –  ges tão in te gra da dos re sí du os só li dos: apo -
io a ações vol ta das para a im ple men ta ção dos pla nos
de ge ren ci a men to de re sí du os só li dos na Ba cia, com -
pre en den do o mo ni to ra men to, o con tro le, a co le ta se -
le ti va e a ins ta la ção de ater ro sa ni tá rio e da usi na de
re ci cla gem e com pos ta gem;

VII –  edu ca ção am bi en tal: apo io a ações de sen -
si bi li za ção e de mo bi li za ção so ci al in te gra das para o de -
sen vol vi men to de pro je tos e ges tões am bi en ta is da Ba -
cia, a im ple men ta ção de nú cle os de edu ca ção am bi en -
tal e a ca pa ci ta ção de agen tes mul ti pli ca do res;

VIII –  uni da des de con ser va ção e pre ser va ção
da bi o di ver si da de:

– apo io a pro je tos vi san do a cri a ção, a con ser -
va ção e o ma ne jo sus ten tá vel dos par ques e das áre -
as de pro te ção am bi en tal da Ba cia e de seus en tor -
nos, bem como a con ser va ção e o uso sus ten tá vel da
bi o di ver si da de e dos re cur sos ge né ti cos.

Art. 4º Os com po nen tes de que tra ta o ar ti go an -
te ri or de vem ori en tar o de ta lha men to das ações nos
es ta dos que in te gram a Ba cia, par ci al men te ou em
sua to ta li da de.

Art. 5º O Pro je to ge ri do com cré di to or ça men tá -
rio alo ca do ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, para
aten der às des pe sas de cor ren tes de sua exe cu ção,
será co or de na do por sua Se cre ta ria Exe cu ti va, e ad -
mi nis tra do se gun do cri té ri os téc ni cos, ori en ta dos pe -
los in di ca do res só cio-am bi en ta is da Ba cia.
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Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se cri té ri os para o
es ta be le ci men to de pri o ri da des, as pro pos tas que va -
lo ri zem a ge ra ção de em pre go ou ren da, re for cem a
ca pa ci da de ins ti tu ci o nal e ope ra ci o nal das en ti da des
com atu a ção na Ba cia e re sul tem em re du ção de gas -
tos pú bli cos com in ter na ções hos pi ta la res de cor ren -
tes de do en ças de ve i cu la ção hí dri ca.

Art. 6º Ca be rá ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
com a par ti ci pa ção do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal e com a co la bo ra ção do Co mi tê Ges tor, de que
tra ta o art. 1º des te de cre to, pro mo ver a ar ti cu la ção
ins ti tu ci o nal, vi san do o de ta lha men to e a im ple men ta -
ção das ati vi da des que in te gram o pro je to.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio do Meio Ambi en te
po de rá aco lher su ges tões dos Esta dos in te gran tes da 
Ba cia do Rio São Fran cis co para de fi nir o al can ce, as
me tas, as pri o ri da des, os me i os e os me ca nis mos ins -
ti tu ci o na is e co mu ni tá ri os do Pro je to.

Art. 7º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2001; 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA 

DO SÃO FRANCISCO

1º RELATÓRIO PRELIMINAR

Bra sí lia – 2001

I. Intro du ção
His tó ri co

Por meio do Re que ri men to nº 392, de 2001, o
Se na dor Wal deck Orné las pro pôs que fos se cri a da
uma co mis são es pe ci al des ti na da a acom pa nhar e
ava li ar o Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da
Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co, es ta be le ci do
me di an te de cre to pre si den ci al de 5 de ju nho de 2001.

Apro va do o re que ri men to, em 13 de se tem bro, a 
re fe ri da Co mis são foi ins ta la da em 10 de ou tu bro do
cor ren te ano, sen do ele i to pre si den te o Se na dor Ney
Su as su na e vice-pre si den te o Se na dor Te o to nio Vi le -
la Fi lho. O au tor do Re que ri men to, Se na dor Wal deck
Orné las, foi de sig na do re la tor.

Com a in di ca ção do Se na dor Ney Su as su na
para o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, foi ele subs -
ti tu í do na pre si dên cia pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Os tra ba lhos da Co mis são Espe ci al se es ten de -
rão até 15 de de zem bro de 2002.

Au diên ci as
No cur to pe río do de fun ci o na men to da Co mis -

são, em sua pri me i ra eta pa, fo ram re a li za das di ver sas 
au diên ci as pú bli cas, que con tri bu í ram, de modo sig ni -
fi ca ti vo, para uma me lhor com pre en são dos de sa fi os

e opor tu ni da des en vol vi dos em uma pro pos ta de re vi -
ta li za ção do Rio São Fran cis co. Assim, ou vi mos:

23-10-2001 – Dr. Alde nir Cha ves Pa ra guas su –
Di re tor de Pro gra mas da Se cre ta ria Exe cu ti va do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te (MMA) e mem bro su plen te
do Co mi tê Ges tor do Pro je to de Re vi ta li za ção do Rio
São Fran cis co (re pre sen tan do o Dr. José Car los Car -
va lho – se cre tá rio-exe cu ti vo do MMA).

30-10-2001 – Dr. Jer son Kel man – Pre si den te
da Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA).

6-11-2001 – Dr. Ro dol fo To relly – Di re tor Subs ti -
tu to do De par ta men to de Empre go e Sa lá rio do Mi nis -
té rio do Tra ba lho e Empre go; e Dr. Hum ber to Can de i -
as Ca val can ti – Di re tor de Pro te ção Ambi en tal do
Insti tu to Bra si le i ro de Meio Ambi en te e dos Re cur sos
Na tu ra is Re no vá ve is (Iba ma).

13-11-2001 – Dr. Air ton Be zer ra Ló cio – Pre si -
den te da Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les
do São Fran cis co e do Par na í ba (Co de vasf).

20-11-2001 – Dr. Mo zart de Si que i ra Cam pos Ara -
ú jo – Di re tor-Pre si den te da Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do
São Fran cis co (CHESF); Dr. Guy Ma ria Vil le la Pas cho al
– Di re tor de Pla ne ja men to, Pro je tos e Cons tru ções e
Vice-Pre si den te da Com pa nhia Ener gé ti ca de Mi nas
Ge ra is (CEMIG); Dr. Amil ton Ge ral do – Su pe rin ten den te 
de Ges tão de Po ten ci al Hi dráu li co da ANEEL.

27-11-2001 – Dr. Pa u li no Cí ce ro de Vas con cel -
los – Se cre tá rio de Meio Ambi en te e De sen vol vi men -
to Sus ten tá vel do Esta do de Mi nas Ge ra is; Dr. Fa us to
Anto nio de Aze ve do – Di re tor do Cen tro de Re cur sos
Ambi en ta is do Esta do da Ba hia.

4-12-2001 – Dr. José Te o do mi ro de Ara ú jo – Pre -
si den te do Co mi tê Exe cu ti vo de Estu dos Inte gra dos da
Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co (CEEIVASF).

II. Impor tân cia da Ba cia do Rio São Fran cis co
O São Fran cis co, rio da uni da de na ci o nal, cujo

sig ni fi ca do his tó ri co não pre ci sa ser en fa ti za do, con ti -
nua re ves tin do-se de uma im por tân cia eco nô mi ca e
so ci al que re mon ta aos pri mór di os da na ci o na li da de.
Nes se sen ti do, bas ta lem brar sua im por tân cia como
meio de trans por te e para a ocu pa ção do ter ri tó rio,
fato ilus tra do pelo nú me ro ele va do de nú cle os po pu la -
ci o na is eri gi dos ao lon go do seu cur so des de os pri -
me i ros tem pos da Co lô nia.

O sig ni fi ca do do rio fica evi den te quan do se con si -
de ra, den tre ou tros da dos, sua ex ten são – 2.700 qui lô -
me tros –, a área da ba cia – 639 mil qui lô me tros qua dra -
dos (ocu pan do 40 % do ter ri tó rio mi ne i ro e 54% do ter ri -
tó rio ba i a no) –, o nú me ro de ci da des si tu a das em suas
mar gens – 97 –, a po pu la ção re si den te na ba cia – 14 mi -
lhões (30% da po pu la ção dos es ta dos abran gi dos pela
ba cia) e a ge ra ção de ener gia – 10.433,3 MW – em vin te
usi nas hi dre lé tri cas, sen do onze pe que nas cen tra is hi -
dre lé tri cas e nove usi nas hi dre lé tri cas (ta be la ANEEL). 
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A im por tân cia eco nô mi ca do rio deu um enor me
sal to a par tir de me a dos do sé cu lo XX, com a pro gres -
si va im plan ta ção da re fe ri da rede de usi nas hi dre lé tri -
cas, de im pac to de ci si vo na ofer ta de ener gia para a
re gião Nor des te de nos so País. Além dis so, no úl ti mo
quar to do sé cu lo fo ram im ple men ta dos, na ba cia,
gran des pro je tos de ir ri ga ção, ex pe riên ci as pi o ne i ras
e vi to ri o sas que evi den ci a ram as am plas pos si bi li da -
des para a de fla gra ção de uma ver da de i ra re vo lu ção
agrí co la no Nor des te, com a pro gres si va im plan ta ção
de uma for te agro in dús tria. Tal pro ces so re ves te-se
de in cal cu lá vel al can ce para a su pe ra ção do sub de -
sen vol vi men to e da po bre za em toda a re gião, con tri -
bu in do ain da, de modo sig ni fi ca ti vo, para re du zir as
cres cen tes de si gual da des so ci o e co nô mi cas en tre o
ser tão e as re giões li to râ ne as.

La men ta vel men te, todo esse in gen te es for ço
rumo ao de sen vol vi men to vem sen do com pro me ti do
pela pro gres si va re du ção no ca u dal do rio, ca u sa da
por um pro ces so de de gra da ção am bi en tal que tem
per sis ti do, a des pe i to da mo der ni za ção eco nô mi ca e

ins ti tu ci o nal do País. A di men são des se im pac to ne -
ga ti vo pode ser vis lum bra da quan do se con si de ra que 
o “Ve lho Chi co” res pon de por mais de se ten ta por
cen to dos re cur sos hí dri cos do Nor des te. Nes sas cir -
cuns tân ci as, em que o ba lan ço ofer ta/de man da des -
ses re cur sos apon ta para a ocor rên cia de dé fi cits
cres cen tes, fi cam se ri a men te com pro me ti das es sas
po ten ci a li da des eco nô mi cas.

Não cabe, aqui, ig no rar os pro ble mas de qua li -
da de das águas, tan to os ca u sa dos por se di men tos
re sul tan tes de pro ces sos de ero são, quan to os ori un -
dos de po lu i ção quí mi ca. Mas pa re ce-nos evi den te
que um pro gra ma de re vi ta li za ção do Rio São Fran -
cis co deve es tar vol ta do, pri o ri ta ri a men te, para me di -
das de lon go al can ce, ca pa zes de as se gu rar um au -
men to na va zão em toda a ba cia hi dro grá fi ca.

III. A ques tão da re vi ta li za ção

Embo ra os gra ves pro ble mas en fren ta dos pe -
los rios bra si le i ros se jam co nhe ci dos de lon ga data
e ob je to de ma ni fes ta ções re tó ri cas, pre va le ceu, até
pas sa do re cen te, um efe ti vo des ca so quan to à ado -
ção de me di das para o seu en fren ta men to, com
base em um sen ti men to di fu so e fal so quan to à na -

tu re za pre ten sa men te ines go tá vel dos re cur sos hí -
dri cos.

Até mes mo a for mu la ção de nor mas le ga is só
ga nhou im por tân cia nos anos no ven ta, quan do o pro -
ble ma do abas te ci men to de água para con su mo hu -
ma no ad qui riu con tor nos de ca la mi da de nas gran des
re giões me tro po li ta nas do País e a ope ra ção de usi -
nas hi dre lé tri cas pas sou a en fren tar a gra ve ame a ça
re pre sen ta da pela que da ver ti gi no sa no ní vel dos re -
ser va tó ri os.

Na re a li da de, foi ne ces sá ria a ex pe riên cia tra u -
má ti ca do ra ci o na men to de ener gia, com to dos os
seus ma le fí ci os para o co ti di a no dos ci da dãos e a
ame a ça de um imi nen te co lap so de toda a es tru tu ra
pro du ti va do País, para que o Po der Pú bli co to mas se
as pri me i ras ini ci a ti vas con cre tas com vis tas à su pe -
ra ção do de sa fio aci ma re fe ri do. O pro ble ma ad qui riu
con tor nos dra má ti cos es pe ci al men te no Nor des te,
onde o abas te ci men to de ener gia de pen de, de for ma
qua se ex clu si va, das usi nas si tu a das ao lon go do São 
Fran cis co.

Esse qua dro ge ral es te ve sub ja cen te às lon gas
dis cus sões so bre o pro je to de trans po si ção das
águas do Rio São Fran cis co, que não con du zi ram a
um acor do so bre a ma té ria fren te aos ar gu men tos ge -
ne ra li za dos de que a ini ci a ti va era in viá vel, em vir tu de 
da re du ção agu da na va zão do rio. A par tir dis so, o
Go ver no Fe de ral op tou por lan çar o Pro je to de Con -
ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do
Rio São Fran cis co.

IV. O Pro je to de Re vi ta li za ção

Me di an te de cre to pre si den ci al de 5 de ju nho
de 2001 foi cri a do o Pro je to de Con ser va ção e Re vi -
ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis -
co, a ser im ple men ta do pela atu a ção in te gra da dos
go ver nos fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is e do Dis tri -
to Fe de ral, bem como da so ci e da de ci vil or ga ni za da, 
sen do cri a do, ain da, um Co mi tê Ges tor. Esse di plo -
ma le gal de ter mi na que o re fe ri do pro je to com pre en -
de rá os se guin tes com po nen tes:

Des po lu i ção Con ser va ção de so los Con vi vên -
cia com a seca Re flo res ta men to e re com po si ção de
ma tas ci li a res Ges tão e mo ni to ra men to dos re cur sos
hí dri cos Ges tão in te gra da dos re sí du os só li dos Edu -
ca ção am bi en tal e, Uni da des de con ser va ção e pre -
ser va ção da bi o di ver si da de.
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Por ou tro de cre to, ex pe di do na mes ma data, foi
ins ti tu í do o Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São
Fran cis co, do ta do de atri bu i ções nor ma ti vas, de li be -
ra ti vas e con sul ti vas e vin cu la do ao Con se lho Na ci o -
nal de Re cur sos Hí dri cos (CNRH).

V. O Con ce i to de Re vi ta li za ção

Exis te una ni mi da de e con sen so quan to à de -
gra da ção do Rio São Fran cis co e seus aflu en tes,
com pro gres si vo de sa pa re ci men to de cur sos d’água 
ao lon go de toda a ba cia, ex ces si va va ri a ção en tre
va lo res má xi mos e mí ni mos de va zão ao lon go do
ano, gran des al te ra ções no le i to do rio, com com pro -
me ti men to da na ve ga bi li da de, e os gra ves pro ble -
mas re pre sen ta dos pela ero são das mar gens e pelo 
as so re a men to do le i to do rio.

Um pro ces so de re vi ta li za ção im pli ca um es for ço
com ple xo e abran gen te, com me di das de cur to, mé dio
e lon go pra zo des ti na das a ele var o vo lu me e a qua li -
da de das águas e re gu la ri zar o ca u dal, de modo a mi -
ni mi zar as drás ti cas flu tu a ções hoje ob ser va das no flu -
xo das águas. Tudo isso com vis tas a oti mi zar a ge ra -
ção de ener gia hi dre lé tri ca, bem como ga ran tir am pla
ex pan são da agri cul tu ra ir ri ga da e seus imen sos be ne -
fí ci os eco nô mi cos e so ci a is; bus ca-se, ao mes mo tem -
po, re ti fi car o per fil do le i to do rio e re cu pe rar as con di -
ções de na ve ga bi li da de na que la via flu vi al.

O le que de ins tru men tos será ne ces sa ri a men te
mu i to am plo, en vol ven do des de a cons tru ção de no -
vas bar ra gens, em es pe ci al nos aflu en tes si tu a dos no 
Alto São Fran cis co, obras de en ge nha ria des ti na das à 
re ti fi ca ção do le i to e à con ten ção de bar ran cos nos
tre chos mais crí ti cos, a re cu pe ra ção da co ber tu ra ve -
ge tal ao lon go das mar gens e nas nas cen tes, mu dan -
ças nas téc ni cas agrí co las de ma ne jo do solo, for ta le -
ci men to da fis ca li za ção am bi en tal e am pla dis se mi na -
ção da edu ca ção am bi en tal. Den tre os agen tes, pa pel 
pre pon de ran te será ne ces sa ri a men te de sem pe nha -
do pelo Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São
Fran cis co.

VI. Con fli tos de usos

His to ri ca men te, o ge ren ci a men to das águas do 
São Fran cis co re ves tiu-se de ca rá ter uni la te ral, vol -

ta do ex clu si va men te à má xi ma ge ra ção de ener gia
elé tri ca, ig no ran do-se os efe i tos de le té ri os de na tu -
re za so ci o e co nô mi ca e am bi en tal re sul tan tes des sa
op ção. Essa es co lha, em bo ra jus ti fi cá vel, em ter mos 
es tra té gi cos, no cur to pra zo e à épo ca, pela im por -
tân cia cru ci al da ge ra ção de ener gia, pra ti ca men te
in vi a bi li zou a na ve ga ção, em es pe ci al a ju san te da
bar ra gem de So bra di nho, na Ba hia. A pes ca, tra di ci -
o nal meio de sub sis tên cia da po pu la ção ri be i ri nha,
foi com pro me ti da de modo dra má ti co pelo pro gres si -
vo re pre sa men to do rio, que oca si o na abrup tas mu -
dan ças na va zão, iso la men to de la go as mar gi na is e
im pe di men to da mi gra ção dos car du mes nas épo -
cas de re pro du ção.

Com o as so re a men to do rio, a ma nu ten ção da
na ve ga bi li da de pas sa a de man dar um flu xo re gu la ri -
za do su pe ri or ao sus ten tá vel do pon to de vis ta de
uma ge ra ção má xi ma de ener gia.

De igual modo, o apro ve i ta men to das po ten ci a li -
da des tu rís ti cas le va rá, cer ta men te, a exi gên ci as por
uma va zão mais ele va da, em ca rá ter per ma nen te.

O ma i or po ten ci al de con fli to com res pe i to à ge -
ra ção de ener gia sur giu, con tu do, a par tir da im plan ta -
ção dos pro je tos de agri cul tu ra ir ri ga da ao lon go da
ba cia. Di an te de uma pers pec ti va ine xo rá vel de ex -
pan são des sa agri cul tu ra, tal con fli to, já efe ti vo, to -
mar-se-á agu do.

Estu dos re a li za dos pela Co de vasf ilus tram, cla -
ra men te, esse pon to: sem im plan ta ção de no vos pro -
je tos, a área ir ri ga da atu al, da or dem de 300 mil hec -
ta res, oca si o na uma in su fi ciên cia de água, para aten -
der si mul ta ne a men te à ir ri ga ção e à ge ra ção de ener -
gia, da or dem de 70,5 m3/s na des car ga re gu la ri za da
em So bra di nho (ta be la Co de vasf).

Do mes mo modo, há dis cor dân ci as quan to à for -
ma de equa ci o na men to do pro ble ma. A pro pos ta sus -
ten ta da pela Co de vasf en vol ve a cons tru ção de no vos 
bar ra men tos nos aflu en tes, prin ci pal men te no Alto e
no Mé dio São Fran cis co, em Mi nas Ge ra is, mas tam -
bém no le i to prin ci pal do rio, com bar ra gens de uso
múl ti plo, o que ao se tor de ge ra ção de ener gia pa re ce 
in viá vel (ta be la CEMIG).

Além dis so, é im por tan te en fa ti zar que, den tro
de um mes mo tipo de uti li za ção, já se ma ni fes tam
con fli tos en tre usuá ri os da água. O caso mais no tó rio
é o que vem ocor ren do en tre pro du to res ru ra is usuá ri -
os de ir ri ga ção, no vale do Rio Ver de Gran de, aflu en te 
do São Fran cis co, na di vi sa Mi nas/Ba hia.

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26347

    289DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



26348 Terça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezem bro de 2002

DEZEMBRO 2002290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26349

    291DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



VII. Qu es tões So ci a is
Ne nhu ma es tra té gia de re vi ta li za ção do rio São

Fran cis co pode es tar di vor ci a da de uma me lho ria nos
in di ca do res so ci a is ao lon go de toda a ba cia hi dro grá -
fi ca, es pe ci al men te no to can te a seus prin ci pa is aflu -
en tes. Cons ti tui sen so co mum a no ção de que a de fe -
sa do meio am bi en te tor na–se ex tre ma men te pro ble -
má ti ca quan do a ma i o ria da po pu la ção vive em con di -
ções de mi sé ria e ex clu são so ci al, pois nes se caso
pre va le cem, de modo ine xo rá vel, for mas pri mi ti vas de 
ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is.

A ele va ção dos pa drões de vida em um ter ri tó rio 
tão vas to cer ta men te está além das pos si bi li da des de 
um pro je to de re cu pe ra ção de uma ba cia flu vi al, pois
en vol ve in ter ven ções pro fun das em múl ti plas áre as:
in ves ti men tos di re ci o na dos pri o ri ta ri a men te para a
ge ra ção de em pre gos, in cor po ra ção cres cen te de tra -
ba lha do res ao mer ca do for mal de tra ba lho, uni ver sa li -
za ção da edu ca ção bá si ca, tre i na men to vol ta do não
só para o mer ca do de tra ba lho como tam bém para o
auto-em pre go, as sis tên cia à sa ú de, en tre ou tras.

Mas, cer ta men te, mu i tos com po nen tes de um pro -
gra ma de re vi ta li za ção do rio po dem con tri bu ir, de modo
sig ni fi ca ti vo, para uma me lho ria dos in di ca do res so ci a is
na re gião. Exem plo evi den te é o re pre sen ta do pela ati vi -
da de pes que i ra. A pes ca ar te sa nal, prin ci pal fon te de
sub sis tên cia para par ce la sig ni fi ca ti va da po pu la ção ao
lon go do rio, é uma ati vi da de pre cá ria, in ca paz de as se -
gu rar um pa drão de vida re al men te dig no.

Con tu do, são ine gá ve is as po ten ci a li da des do
rio para o de sen vol vi men to de um for te seg men to de
pes ca e aqüi cul tu ra, com base em tec no lo gi as mo -
der nas e de cu nho em pre sa ri al, con for me am pla men -
te evi den ci a do por ini ci a ti vas vi to ri o sas le va das a efe i -
to prin ci pal men te pela Co de vasf, ao lon go do vale e,
mais re cen te men te, pela ini ci a ti va pri va da e co mu ni -
tá ria, no “can yon”, em Pa u lo Afon so.

Admi tin do–se, to da via, que a pes ca ar te sa nal
con ti nu a rá de sem pe nhan do um im por tan te pa pel, o
Pro je to de Re vi ta li za ção deve con tem plar es tra té gi -
as de apo io aos pes ca do res, prin ci pal men te com
res pe i to a as so ci a ti vis mo, co mer ci a li za ção e se gu -
ro–de sem pre go. Du ran te au diên cia pú bli ca, a Co -
mis são ins tou o re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra -
ba lho e Empre go, no sen ti do de que seja re a li za do
es for ço es pe ci al com vis tas a agi li zar o pa ga men to
des se se gu ro.

É que os pes ca do res ar te sa na is  – cer ca de 26
mil na ba cia do São Fran cis co  – cos tu mam en fren tar
gra ves di fi cul da des na épo ca do de fe so, que vão des -
de a fal ta de do cu men tos, atra so na pu bli ca ção das
por ta ri as pelo Iba ma, ine xis tên cia de agên ci as ban -
cá ri as nos seus lo ca is de mo ra dia, até o re ce bi men to
do se gu ro com atra so, no caso da que les que aten de -

ram a to dos os re qui si tos e re a li za ram to dos os pro ce -
di men tos.

As in for ma ções tra zi das pe las au diên ci as pú bli -
cas tam bém for ta le ce ram, na Co mis são, a con vic ção
so bre as am plas opor tu ni da des de que o Pro je to de
Re vi ta li za ção con tri bua para a di na mi za ção de uma
agri cul tu ra con du zi da se gun do téc ni cas que ma xi mi -
zem as opor tu ni da des de ge ra ção de em pre go e ren -
da na Ba cia do São Fran cis co.

Em que pese qua is quer li mi ta ções que te nham
apre sen ta do, os pro je tos de ir ri ga ção já de sen vol vi dos
são cla ra men te vi to ri o sos e têm pro mo vi do, prin ci pal -
men te na área de Pe tro li na e Ju a ze i ro, uma pro fun da
trans for ma ção de na tu re za so ci o e co nô mi ca. Um dos
as pec tos ne ga ti vos nor mal men te as so ci a dos a es ses
pro je tos  – a ex ces si va mi gra ção para as áre as be ne fi ci -
a das por tais em pre en di men tos —, ape nas de mons tra
sua ca pa ci da de em ge rar em pre gos e a im por tân cia de
mul ti pli car es ses em pre en di men tos de for ma des cen -
tra li za da. Na au sên cia de me di das efi ca zes de re vi ta li -
za ção do rio, to da via, vai se es bo çan do um qua dro de
es cas sez de re cur sos hí dri cos que, ine vi ta vel men te, im -
pe di rá a ex pan são da agri cul tu ra ir ri ga da.

Há, tam bém, pro ble mas re ma nes cen tes com
po pu la ções re as sen ta das, em fun ção das obras de
ge ra ção de ener gia, que nun ca fo ram sa tis fa to ri a -
men te es ta be le ci das em suas no vas lo ca li za ções. No
caso pre sen te cha mam a aten ção os pro ble mas da
po pu la ção da bor da do Lago de So bra di nho, cuja
Asso ci a ção de Mu ni cí pi os di ri giu–se à Co mis são
para re la tar as di fi cul da des vi ven ci a das na que la área, 
em face da que da no ní vel do Lago. As ges tões re a li -
za das pela Co mis são jun to à Câ ma ra de Ges tão da
Cri se de Ener gia Elé tri ca le va ram à in for ma ção de
que a CHESF fora au to ri za da a en ca mi nhar pro vi dên -
ci as (Re so lu ção nº 39, art. 40), ou vi dos os mu ni cí pi os
e o Esta do da Ba hia.

VIII. Aspec tos Insti tu ci o na is
O mo de lo de ge ren ci a men to de re cur sos hí dri cos

no Bra sil, em ter mos de sua es tru tu ra le gal, foi de fi ni do
em pe río do mu i to re cen te  – pou co mais de cin co anos – 
, de modo que seu fun ci o na men to ain da não foi tes ta do
efe ti va men te, na prá ti ca. A di men são dos de sa fi os pode 
ser ilus tra da pelo fato de que o pri me i ro gran de com po -
nen te do Sis te ma foi a Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elé tri ca (ANEEL), cri a da por meio da Lei nº 9.427, de 26 
de de zem bro de 1996, re fle tin do uma si tu a ção his tó ri ca
em que pre va le cia uma vi são es tri ta men te se to ri al na
uti li za ção dos re cur sos hí dri cos: o apro ve i ta men to do
po ten ci al hi dre lé tri co.

Essa lei re fle te uma nova vi são in te gra da ao es ta -
be le cer, em seu art. 2º que “(...) a ANEEL pro mo ve rá a
ar ti cu la ção com os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, para o
apro ve i ta men to ener gé ti co dos cur sos de água e a
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com pa ti bi li za ção com a po lí ti ca na ci o nal de re cur sos hí -
dri cos”. To da via o in ci so III do art. 3º des sa lei es ti pu la
que com pe te à Agên cia de fi nir o apro ve i ta men to óti mo
que, pela Lei nº 9.074, de 7 de ju lho de 1995, que re gu la 
as con ces sões e per mis sões de ser vi ços pú bli cos, é
de fi ni do, es sen ci al men te, com base na ge ra ção má xi -
ma de ener gia: “todo po ten ci al de fi ni do em sua con cep -
ção glo bal pelo me lhor eixo do bar ra men to, ar ran jo fí si -
co ge ral, ní ve is d’água ope ra ti vos, re ser va tó rio e po tên -
cia, in te gran te da al ter na ti va es co lhi da para di vi são de
que das de uma ba cia hi dro grá fi ca” (art 5º, § 3º).

Por ou tro lado, a Lei nº 9.984, de 17 de ju lho de
2000, que cri ou a Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA),
de ter mi na, em seu art. 4º, in ci so XII, que com pe te a
essa Agên cia “de fi nir e fis ca li zar as con di ções de ope ra -
ção de re ser va tó ri os por agen tes pú bli cos e pri va dos,
vi san do a ga ran tir o uso múl ti plo dos re cur sos hí dri cos,
con for me es ta be le ci do nos pla nos de re cur sos hí dri cos
das res pec ti vas ba ci as hi dro grá fi cas”. O § 3º des se
mes mo ar ti go de ter mi na, con tu do, que “(...) a de fi ni ção
das con di ções de ope ra ção de re ser va tó ri os de apro ve -
i ta men tos hi dre lé tri cos será efe tu a da em ar ti cu la ção
com o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co – ONS”.

Ao mes mo tem po, con for me o art. 7º des sa lei,
fica de fi ni do que, para li ci tar a con ces são ou au to ri zar 
o uso de po ten ci al de ener gia hi dráu li ca em cor po de
água de do mí nio da União, a ANEEL de ve rá pro mo -
ver, jun to à ANA, a pré via ob ten ção de de cla ra ção de
re ser va de dis po ni bi li da de hí dri ca, que será trans for -
ma da au to ma ti ca men te em ou tor ga de di re i to de uso
de re cur sos hí dri cos.

Em to dos os ca sos (rios de do mí nio da União ou 
dos Esta dos), o art. 31 des sa mes ma lei es ti pu la que
“os ór gãos res pon sá ve is pelo ge ren ci a men to dos re -
cur sos hí dri cos e a ANEEL de vem se ar ti cu lar para a
ou tor ga de con ces são de uso de águas em ba ci as hi -
dro grá fi cas, de que pos sa re sul tar a re du ção da po -
tên cia fir me de po ten ci a is hi dráu li cos (...)“.

No caso de rios de do mí nio dos Esta dos, o apro -
ve i ta men to des ses re cur sos será de fi ni do por pla no
de ní vel es ta du al, uma vez que a Lei nº 9.433, de 8 de
ja ne i ro de 1997, que ins ti tu iu a Po lí ti ca Na ci o nal de
Re cur sos Hí dri cos, pre vê a for mu la ção de Pla nos de
Re cur sos Hí dri cos por ba cia hi dro grá fi ca, por Esta do
e para o País. Mas, tam bém aqui, essa lei, em seu art.
12, § 2º, es ti pu la que “a ou tor ga e a uti li za ção de re -
cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de ener gia elé tri -
ca es ta rá su bor di na da ao Pla no Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos (...)”. Cer ta men te ocor re rão si tu a ções de 
con fli to en tre pri o ri da des de uso múl ti plo pe los Esta -
dos e as de man das do se tor elé tri co.

A mul ti pli ci da de de agên ci as fe de ra is e es ta du a -
is cria um gran de po ten ci al para o sur gi men to de con -
fli tos de com pe tên cia. Além dis so, o São Fran cis co é
um rio fe de ral, mas seus aflu en tes são es ta du a is, sur -

gin do, daí, a pos si bi li da de de con fli tos en tre os pla nos 
es ta du a is de re cur sos hí dri cos e en tre es ses pla nos e 
o pla no fe de ral para a ba cia. Uma pos sí vel so lu ção
se ria que o do mí nio da União e o dos Esta dos fos se
fe i to por ba cia hi dro grá fi ca e não por rio; o pro ble ma
des sa al ter na ti va é que ela le va ria, cer ta men te, a uma 
con cen tra ção dos re cur sos hí dri cos na União, com
sa cri fí cio da au to no mia dos Esta dos.

So men te a prá ti ca per mi ti rá o equa ci o na men to
des ses con fli tos. Daí a ur gên cia de im plan ta ção do
Co mi tê de Ba cia do Rio São Fran cis co, prin ci pal men -
te quan do se con si de ra que já fo ram es ta be le ci dos
co mi tês para di ver sos aflu en tes do rio.

IX. Pro pos ta de Ação do Go ver no e a Qu es tão
dos Re cur sos Fi nan ce i ros

Os ins tru men tos de fi ni dos no de cre to de cri a ção 
do Pro je to de Re vi ta li za ção en glo bam al guns vol ta -
dos para o sa ne a men to (des po lu i ção e ges tão in te -
gra da de re sí du os só li dos), ou seja, para a me lho ria
da qua li da de da água, ou tros (con ser va ção de so los,
edu ca ção am bi en tal, uni da des de con ser va ção) di re -
ci o na dos para um au men to na quan ti da de de água,
na for ma de au men to da va zão mé dia do rio e, por fim, 
um com po nen te (con vi vên cia com a seca) que se re -
ves te, es sen ci al men te, de na tu re za so ci al.

O al can ce do Pro je to pa re ce bas tan te li mi ta do,
quan do se ob ser va a au sên cia de um com po nen te
es sen ci al para a ele va ção do vo lu me re gu la ri za do do
rio: a cons tru ção de no vas bar ra gens de pe que no e
mé dio por te prin ci pal men te ao lon go dos seus tri bu tá -
ri os. Obvi a men te uma ex pan são no al can ce do em -
pre en di men to de man da rá ele va ção con co mi tan te no
vo lu me de re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os.

Para o pre sen te ano fo ram des ti na dos à Re vi ta -
li za ção R$84,3 mi lhões, sen do R$70 mi lhões re ma -
ne ja dos do Pro je to de Trans po si ção do Rio São Fran -
cis co, e R$ 14,3 mi lhões ori un dos da pro gra ma ção do 
pró prio Mi nis té rio do Meio Ambi en te (Ta be la MMA).
Na pro gra ma ção ge ral de dis pên dio dos re cur sos,
26,4% fo ram des ti na dos a sa ne a men to (des po lu i ção
e ges tão de re sí du os só li dos). Se a esse com po nen te
é acres cen ta do o item “Con vi vên cia com a Seca”, o
com pro me ti men to de re cur sos che ga a 56,1%.

O pe que no mon tan te de re cur sos para 2001 é
com pre en sí vel, uma vez que a do ta ção foi de fi ni da já
no fi nal do ano. Ca u sa ex tre ma pre o cu pa ção, con tu -
do, o fato de que ape nas R$30 mi lhões fo ram alo ca -
dos ao Pro je to na pro pos ta de Orça men to da União
para 2002. Tal fato in di ca, cla ra men te, au sên cia de
com pro mis so efe ti vo com uma ini ci a ti va de tão gran -
de im por tân cia e de lon go pra zo. Cons ci en te des sa
re a li da de, a Co mis são vem re a li zan do di ver sas ges -
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tões, com vis tas a as se gu rar os re cur sos ne ces sá ri os
à so bre vi vên cia do Pro je to.

X. Medidas Adotadas e Recomendações Iniciais 

Pri o ri da de
1. A Co mis são ex ter na, de logo, sua pre o cu pa -

ção quan to ao ris co de que uma pro vá vel re cu pe ra -
ção dos re ser va tó ri os na Ba cia do Rio São Fran cis co,
es pe ci al men te no de So bra di nho (BA), como re sul ta -
do da es ta ção chu vo sa re cém-ini ci a da, e o pos sí vel
afas ta men to do ris co de ra ci o na men to drás ti co, le vem 
as au to ri da des go ver na men ta is e a so ci e da de em ge -
ral a uma vi são equi vo ca da de que os pro ble mas do

rio te ri am sido su per di men si o na dos, com a con se -
qüen te per da do sen ti men to de ur gên cia.

Re cur sos
2. A Co mis são ma ni fes ta sua in con for mi da de

com o vo lu me ín fi mo de re cur sos pre vis tos para o
Pro je to de Re vi ta li za ção no Orça men to da União para 
2002 – ape nas R$30 mi lhões – mu i to in fe ri or, in clu si -
ve, aos re cur sos alo ca dos, no pre sen te ano, para
ape nas um tri mes tre – em tor no de R$84 mi lhões. Tal
fato tor na-se ain da mais gra ve por re ve lar, da par te do 
Go ver no Fe de ral, fal ta de com pro mis so efe ti vo com
um pro je to ne ces sa ri a men te de lon go pra zo.
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3. Em re u nião com o Mi nis tro do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, a Co mis são en tre gou, por seus
re pre sen tan tes, mo ção para que o Po der Exe cu ti vo
re ve ja a pro pos ta or ça men tá ria para 2002, de modo a
ele var para, no mí ni mo, R$200 mi lhões a do ta ção
des ti na da ao Pro je to.

4. A Co mis são ma ni fes ta seu de ci di do apo io à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27, de 2001,
que tem como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio
Car los Va la da res, pela qual é ins ti tu í do o Fun do para
a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to
Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co, a ser
cons ti tu í do por cin co dé ci mos por cen to do pro du to
da ar re ca da ção dos im pos tos de com pe tên cia da
União, após de du zi das as vin cu la ções ou par ti ci pa -
ções cons ti tu ci o na is.

5. A Co mis são en fa ti za a dis po ni bi li da de de re -
cur sos con tra ta dos pelo Go ver no Fe de ral jun to ao
Ban co Mun di al, no âm bi to do pro gra ma Proá gua
Semi-Ári do, da or dem de US$300 mi lhões, des ti na -
dos ao Nor des te bra si le i ro, in clu si ve e ex pli ci ta men te
para a ges tão dos re cur sos hí dri cos da Ba cia do Rio
São Fran cis co, como fon te a ser uti li za da para o fi nan -
ci a men to do Pro je to de Re vi ta li za ção e im plan ta ção e 
ope ra ção do res pec ti vo Co mi tê da Ba cia.

6. A Co mis são jul ga que, no âm bi to do Pro je to
de Re vi ta li za ção, o Po der Exe cu ti vo con ce de ên fa se
de ma si a da aos pro ble mas de sa ne a men to. Isto se ve -
ri fi ca não só no tex to do de cre to do Exe cu ti vo, mas
tam bém está cla ra men te re fle ti da na dis tri bu i ção dos
re cur sos alo ca dos no ano de 2001. Jul ga mos que o
Po der Pú bli co já dis põe de im por tan tes pro gra mas e
fon tes de re cur sos para as in dis pen sá ve is ações de
sa ne a men to bá si co, não se jus ti fi can do que, dos par -
cos re cur sos des ti na dos à re vi ta li za ção, par ce la tão
sig ni fi ca ti va seja des ti na da a esse seg men to.

Se gu ro-De sem pre go dos Pes ca do res
7. A Co mis são so li ci tou ur gên cia e re a li zou ges -

tões jun to ao Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go e à
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (CEF), com vis tas à agi li za -
ção do pa ga men to do se gu ro-de sem pre go aos pes -
ca do res ar te sa na is du ran te o pe río do de de fe so.

Uma das so li ci ta ções foi no sen ti do de que seja
vi a bi li za do o pa ga men to do re fe ri do se gu ro por meio
de ca sas lo té ri cas, pois a CEF, úni ca ins ti tu i ção res -
pon sá vel por esse pa ga men to, a des pe i to de sua vas -
ta rede, não dis põe de agên ci as lo ca li za das de modo
com pa tí vel com o uni ver so de co lô ni as de pes ca do -
res, mu i tas de las si tu a das em lo ca li da des onde ine -
xis tem ser vi ços ban cá ri os. Do mes mo modo, tor na-se 
im pres cin dí vel a eli mi na ção de atra sos no pa ga men to 

do se gu ro, que deve ocor rer mês a mês, para ga ran tir
a so bre vi vên cia dos pes ca do res, evi tan do

a re pe ti ção de si tu a ções em que esse pa ga -
men to so men te ocor re, em glo bo, no fi nal do pe río do
do de fe so.

8. Em aten di men to a de man das for mu la das du -
ran te o Encon tro Re gi o nal de Pes ca do res, re a li za do
no mu ni cí pio de Bar ra (BA) em ou tu bro do cor ren te
ano, bem como le van do em con ta os de ba tes na Co -
mis são, fo ram iden ti fi ca dos, em re la ção ao se gu -
ro-de sem pre go dos pes ca do res ar te sa na is, vá ri os
pon tos que ca re cem de ade qua ção na le gis la ção vi -
gen te, es pe ci al men te nas Leis nº 8.287, de 20 de de -
zem bro de 1991 e nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990.
Tra tam-se, en tre ou tras, de: a) re du zir de três anos
para um ano o tem po mí ni mo de re gis tro como pes ca -
dor pro fis si o nal para que o tra ba lha dor pos sa fa zer
jus ao se gu ro-de sem pre go; b) ele var, de um para cin -
co anos, o pra zo de va li da de do re gis tro de pes ca dor,
atu al men te emi ti do pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe -
cuá ria e Abas te ci men to; c) es ta be le cer a obri ga to ri e -
da de de pu bli ca ção das por ta ri as do de fe so com pelo
me nos trin ta dias de an te ce dên cia em re la ção ao iní -
cio de sua vi gên cia; d) abrir a pos si bi li da de de que os
ban cos ofi ci a is fe de ra is pos sam efe tu ar o pa ga men to
do se gu ro-de sem pre go por meio de con vê nio com
ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras, nos mu ni cí pi os e lo ca -
li da des onde não dis po nham de agên ci as; e) trans fe -
rir para o Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go a ex pe di -
ção da car te i ra de pes ca dor, uma vez que se tra ta de
car te i ra pro fis si o nal.

Ações Emer gen ci a is
9. A Co mis são de nun cia a ati tu de de in di fe ren ça 

man ti da pela Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran -
cis co (CHESF) em re la ção à si tu a ção de ca la mi da de
atin gi da na bor da do Lago de So bra di nho, face à que -
da no ní vel do re ser va tó rio, com a in ter rup ção do su -
pri men to de água a vá ri as pe que nas co mu ni da des
ru ra is e a pe que nos pro je tos co mu ni tá ri os de ir ri ga -
ção, ob je to de le van ta men to, iden ti fi ca ção e, in clu si -
ve, de ci são da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener -
gia Elé tri ca, atra vés da sua Re so lu ção nº 39, de 21 de 
agos to de 2001, en vol ven do po pu la ções que fo ram
re as sen ta das em de cor rên cia das obras de im plan ta -
ção do re ser va tó rio.

Con te ú do da Re vi ta li za cão
10. A Co mis são en fa ti za a ne ces si da de de que

seja al te ra do o de cre to que cri ou o Pro je to de Re vi ta li -
za ção do Rio São Fran cis co, de modo a pre en cher a
sé ria la cu na re pre sen ta da pela au sên cia de dois ins -
tru men tos que jul ga mos es sen ci a is nes se pro ces so:
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de sas so re a men to e re ti fi ca ção do le i to do rio, ini ci a ti -
va in dis pen sá vel para re cu pe rar as con di ções de na -
ve ga ção e a re gu la ri za ção da va zão, por meio de um
sis te ma adi ci o nal de bar ra gens de múl ti plos usos, a
se rem cons tru í das prin ci pal men te em seus aflu en tes.

Urgên cia para o Co mi tê de Ba cia
11. Sem pre ju í zo da for ma ção de co mi tês de

sub-ba ci as, a Co mis são está con ven ci da quan to à ur -
gên cia de que o Co mi tê da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio
São Fran cis co, já cri a do por de cre to, ini cie de ime di a -
to suas ati vi da des, uma vez que ele cons ti tu i rá foro
pri vi le gi a do para a for mu la ção de pro pos tas ca pa zes
de tor nar efe ti va a re vi ta li za ção do rio.

Pa pel dos Orgãos Esta du a is de Meio Ambi en te
12. A Co mis são en fa ti za o pa pel a ser de sem pe -

nha do pe los ór gãos es ta du a is de meio am bi en te nas
ati vi da des de li cen ci a men to, con tro le e fis ca li za ção
am bi en tal dos di ver sos em pre en di men tos na área da
Ba cia, de modo a pre ve nir a po lu i ção e cor ri gir os pro -
ble mas exis ten tes, me di an te ações a se rem im ple -
men ta das pe los pró pri os agen tes po lu i do res. Nes se
sen ti do, re co men da ar ti cu la ção en tre os ór gãos es ta -
du a is e in te gra ção com o Iba ma, para uni for mi zar pa -
râ me tros e pro ce di men tos, es ta be le cer pri o ri da des,
co or de nar as ações e ava li ar os re sul ta dos.

Arti cu la ção Insti tu ci o nal
13. A Co mis são re co men da a ime di a ta re a li za -

ção de um tra ba lho de ar ti cu la ção, a ser co or de na do
pela Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA), en vol ven do a 
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (ANEEL), a
Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les do São
Fran cis co e do Par na í ba (Co de vasf), a Com pa nhia
Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co (CHESF) e a Com pa -
nhia Ener gé ti ca de Mi nas Ge ra is (CEMIG) vi san do
de fi nir a es tra té gia e a po lí ti ca de no vos bar ra men tos
de usos múl ti plos, com ou sem apro ve i ta men to ener -
gé ti co, a se rem im plan ta dos na Ba cia do Rio São
Fran cis co ten do por ob je ti vo a re gu la ri za ção da va zão 
do rio e sua po ten ci a li za ção.

14. Do mes mo modo, a Co mis são re co men da
que a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (ANEEL)
pro mo va, de ime di a to, a ne ces sá ria e in dis pen sá vel
ar ti cu la ção en tre o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma
Elé tri co (ONS), a Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São
Fran cis co (CHESF) e a Com pa nhia Ener gé ti ca de Mi -
nas Ge ra is (CEMIG), ob je ti van do a in te gra ção ope ra -
ci o nal de suas ações na Ba cia do Rio São Fran cis co,

vi san do pre ser var e ga ran tir as con di ções de
na ve ga bi li da de en tre Pi ra po ra (MG) e Ju a ze i ro (BA) e 

as se gu rar con di ções de se gu ran ça ao fun ci o na men to 
dos pro je tos de ir ri ga ção.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO 

DO RIO SÃO FRANCISCO

2º RELATÓRIO PRELIMINAR

BRASÍLIA – 2002

1. Intro du ção

His tó ri co
Por meio do Re que ri men to nº 392, de 2001, do

Se na dor Wal deck Orné las, apro va do em Ple ná rio, foi
cri a da, no Se na do Fe de ral, uma co mis são es pe ci al
des ti na da a acom pa nhar e ava li ar o Pro je to de Con -
ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro grá fi ca do
Rio São Fran cis co, es ta be le ci do por meio de De cre to
Fe de ral de 5 de ju nho de 2001, bem como a ins ta la -
ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia, cri a do igual men te 
por De cre to Fe de ral na mes ma data.

Ten do sido ins ta la do e ini ci a do seus tra ba lhos
em 10 de ou tu bro do mes mo ano, a Co mis são apro -
vou seu 1º Re la tó rio Pre li mi nar em 12 de de zem bro
de 2001. Tra tan do-se de uma co mis são de acom pa -
nha men to, o re la tor op tou pela apre sen ta ção de dois
re la tó ri os ao lon go do de sen vol vi men to dos tra ba -
lhos, pre ce den do ao Re la tó rio Fi nal.

A Co mis são de ve rá es ten der seus tra ba lhos até
15 de de zem bro de 2002, em aten di men to ao dis pos -
to no art. 76 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, sen do este o seu 2º Re la tó rio Pre li mi nar.
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Au diên ci as
Des de o ini cio dos tra ba lhos fo ram re a li za das de -

zes se te au diên ci as pú bli cas, com vis tas a co li gir in for -
ma ções que per mi tam ava li ar as opor tu ni da des e as li -
mi ta ções com que se de pa ra o Pro je to de Con ser va -
ção e Re vi ta li za ção do São Fran cis co e a Insta la ção do 
Res pec ti vo Co mi tê de Ba cia, bem como acom pa nhar
a exe cu ção das di ver sas eta pas do pro je to.

Aba i xo são iden ti fi ca das as au diên ci as pro mo vi -
das no 1º se mes tre de 2002, em con ti nu i da de aos tra -
ba lhos an te ri or men te re a li za dos:

6-3-2002
– Dr. Má rio Fer nan do de Meio San tos – Di re tor Pre -
si den te do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri -
co.(ONS)

12-3-2002
– Dr. Antô nio Fé lix Do min gues – Su pe rin ten den te de 
Co bran ça e Con ser va ção da Agên cia Na ci o nal de
Águas (ANA).

19-3-2002
– Dr. Hum ber to San ta Cruz Fi lho – Pre si den te da
Asso ci a ção de Agri cul to res e Irri gan tes do Oes te da
Ba hia (AIBA) e Dr. Fer nan do Bren da glia Alme i da  –
Su pe rin ten den te da Asso ci a ção de Pro du to res e
Expor ta do res de Hor ti gran je i ros e De ri va dos do Vale 
do São Fran cis co (VALEXPORT).

3-4-2002
– Dr. Edíl son de Pa u la Andra de – Se cre tá rio Exe cu -
ti vo do Co mi tê para Inte gra ção do Rio Pa ra í ba do
Sul (CEIVAP).

10-4-2002
– Dr. Gus ta vo Maia Go mes – Di re tor de Po lí ti ca Re -
gi o nal e Urba na do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca 
Apli ca da (IPEA).

17-4-2002
– Dra. Ma rí lia Qu e i roz de Re sen de No gue i ra – Se -
cre tá ria Mu ni ci pal do Meio Ambi en te de La goa da
Pra ta (MG) e Pre si den te da Asso ci a ção Ambi en ta lis -
ta do Alto São Fran cis co; Prof. Cló vis Edu ar do de
Sou za Nas ci men to – Pro fes sor da Uni ver si da de do
Esta do da Ba hia (UNEB) e pes qui sa dor no Cen tro
de Pes qui sa da Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria (EMBRAPA) no Semi-ári do.

24-4-2002
– Dr. Antô nio Ba hia Fi lho – Di re tor do Cen tro de
Pes qui sa de Mi lho da EMBRAPA (Sete La go as –
MG) e Dr. Der li Pru den te San ta na – Pes qui sa dor no
mes mo Cen tro.

8-5-2002
– Dr. Hype ri des Pe re i ra de Ma ce do – Se cre tá rio de
Re cur sos Hí dri cos do Esta do do Ce a rá e Dr. Fran -
cis co Vi a na – Su pe rin ten den te de Ou tor ga da Agên -
cia Na ci o nal de Águas (ANA)

14-5-2002
– Prof. Amo Mas chmann de Oli ve i ra – De par ta men -
to de Ge o ciên ci as da Uni ver si da de Fe de ral de Ala -
go as (UFAL).

22-5-2002
– Pre fe i tos Mu ni ci pa is: Leô ni das Gre gó rio de Alme i -
da – Pi ra po ra (MG), José Jú lio Nu nes de San ta na
Go mes – Por to da Fo lha (SE), Jor ge Ro ber to Gar zi -
e ra – La goa Gran de (PE), Ale xan dre de Meio To le do 
– Pe ne do (AL), Ha rol do Lima Ban de i ra – Man ga
(MG), Pru den te José de Mo ra es – San ta Ma ria da
Vi tó ria (BA) e Luiz Ber ti – So bra di nho (BA). Dr. Ru -
bem Fran ca – Se cre tá rio Mu ni ci pal de Re cur sos Hí -
dri cos e Meio Ambi en te de Pe tro li na (PE).

5-6-2002
– Dr. Antô nio Pon tes Fon se ca – Di re tor-Pre si den te
da CALSETE —Si de rur gia Ltda; Dr. José Ba tu í ra de
Assis – Se cre tá rio-Exe cu ti vo da Asso ci a ção Bra si le i -
ra de Flo res tas; Dr. Luiz Edu ar do Fu ri a ti Lo pes – Di -
re tor E xe cu ti vo do Sin di ca to da Indús tria do Fer ro no
Esta do de Mi nas Ge ra is (SINDIFER).

2. Impor tân cia da Ba cia do Rio São Fran cis co e
do Pro je to de Re vi ta li za ção

O sig ni fi ca do his tó ri co do rio São Fran cis co, que
se re fle te na de no mi na ção de “rio da uni da de na ci o -
nal”, não pre ci sa ser en fa ti za do. Mais im por tan te aqui
é res sal tar a re le vân cia eco nô mi ca e so ci al de que ele 
con ti nua se re ves tin do na atu a li da de. A im por tân cia
atu al des se gran de rio fica evi den te quan do se con si -
de ra, en tre ou tros as pec tos, sua ex ten são – 2.700
qui lô me tros –, a área da ba cia – 639 mil qui lô me tros
qua dra dos (ocu pan do 40% do ter ri tó rio mi ne i ro e
54% do ter ri tó rio ba i a no) –, o nú me ro de ci da des si tu -
a das em suas mar gens – 97, a quan ti da de de mu ni cí -
pi os abran gi dos por sua ba cia – 503, a po pu la ção aí
re si den te – 14 mi lhões (30% da po pu la ção dos es ta -
dos abran gi dos pela ba cia) e a ge ra ção de ener gia –
10.400 MW – em vin te usi nas hi dre lé tri cas.

O gran de mar co his tó ri co a su bli nhar a im por -
tân cia eco nô mi ca do São Fran cis co foi a pro gres si va
im plan ta ção, a par tir de me a dos do sé cu lo XX, da re -
fe ri da rede de usi nas, que de sem pe nhou pa pel cru ci -
al na ofer ta de ener gia para o Nor des te bra si le i ro,
hoje um sis te ma na ci o nal in ter li ga do.
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O ou tro mo men to de ci si vo foi a im plan ta ção, es -
pe ci al men te a par tir dos anos oi ten ta, de gran des pro -
je tos de ir ri ga ção, que abri ram as por tas para uma ver -
da de i ra re vo lu ção agrí co la no Nor des te, em mo der nas
ba ses téc ni cas e em pre sa ri a is, as sen tan do os fun da -
men tos para a im plan ta ção de uma for te agro in dús tria, 
ca rac te ri zan do o que foi cha ma do de “no vos ser tões”.
Esse pro ces so re ves te-se de in ques ti o ná vel al can ce
para a su pe ra ção do sub de sen vol vi men to e da po bre -
za na re gião, con tri bu in do para a re du ção das gri tan tes 
dis pa ri da des re gi o na is que afli gem este País.

Essas gran des re a li za ções e, prin ci pal men te, as 
imen sas opor tu ni da des para de sen vol vi men to so ci o -
e co nô mi co que ora se vis lum bram, com base na uti li -
za ção dos re cur sos hí dri cos des sa gran de ba cia, en -
fren tam um gra ve ris co de se rem frus tra das pela
pers pec ti va de um cres cen te dé fi cit na ofer ta de água
na ba cia e pela de te ri o ra ção nas con di ções de na ve -
ga bi li da de.

Há uma per cep ção con sen su al de que, ao lado
de li mi ta ções na tu ra is im pos tas pelo ci clo hi dro ló gi co, 
os pro ble mas de va zão no rio têm sido ca u sa dos, pre -
pon de ran te men te, pela pro gres si va de te ri o ra ção nas
con di ções am bi en ta is na ba cia.

A co mis são ad mi tiu, des de o iní cio de seus tra -
ba lhos, o pro ble ma re pre sen ta do pela po lu i ção das
águas re sul tan te do lan ça men to de eflu en tes. Enten -
de, po rém, que o País já dis põe de vá ri os pro gra mas
vol ta dos para a re cu pe ra ção da qua li da de das águas
de nos sos rios, de modo que o Pro gra ma de Re cu pe -
ra ção e Re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co deve es -
tar vol ta do, pri o ri ta ri a men te, para me di das que con -
tem plem o au men to na va zão dos cur sos d’água na
ba cia.

Os sé ri os pro ble mas en fren ta dos pe los rios bra -
si le i ros, es pe ci al men te pelo São Fran cis co – prin ci pal 
ba cia hi dro grá fi ca do Nor des te bra si le i ro – em bo ra
co nhe ci dos de lon ga data, só de i xa ram o cam po ex -
clu si vo da re tó ri ca na úl ti ma dé ca da, quan do o pro ble -
ma de abas te ci men to de água para con su mo hu ma no 
ad qui riu con tor nos de ca la mi da de pú bli ca nas gran -
des re giões me tro po li ta nas do Bra sil e a ope ra ção de
usi nas hi dre lé tri cas pas sou a en fren tar a gra ve ame a -
ça re pre sen ta da pela que da ver ti gi no sa no ní vel dos
re ser va tó ri os. Nes se con tex to de cri se é que foi es ta -
be le ci da a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos,
em 1997, e cri a da a Agên cia Na ci o nal de Águas –
ANA, no ano 2000.

Foi ne ces sá ria, to da via, a ex pe riên cia tra u má ti -
ca do ra ci o na men to de ener gia, em 2001, com to dos
os seus ma le fí ci os para o co ti di a no dos ci da dãos, e a
ame a ça imi nen te de co lap so da es tru tu ra pro du ti va
do País, para que o Po der Pú bli co to mas se as pri me i -
ras ini ci a ti vas con cre tas com vis tas à su pe ra ção des -
se de sa fio.

Até en tão en vol vi do ape nas com as dis cus sões
so bre o Pro je to de Trans po si ção das Águas do Rio
São Fran cis co, que não con du zi ram a um acor do so -
bre a ma té ria, fren te aos ar gu men tos de que a ini ci a ti -
va era in viá vel, pela que da agu da na va zão do rio, o
Go ver no Fe de ral op tou, fi nal men te, por lan çar o Pro -
je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia Hi dro -
grá fi ca do Rio São Fran cis co e cri ar o res pec ti vo Co -
mi tê de Ba cia, em atos de 5 de ju nho de 2001. Em 13
de se tem bro do mes mo ano, o Se na do Fe de ral cri ou
esta Co mis são Espe ci al para o acom pa nha men to do
Pro je to e da ins ta la ção do Co mi tê aci ma re fe ri dos,
pela im por tân cia de que se re ves te o tema para o
País.

3. Qu es tões Fun da men ta is na Ba cia e os Tra ba -
lhos da Co mis são

3.1. Ati vi da des Eco nô mi cas e De man da 
por Re cur sos Hí dri cos

Ao lon go das ati vi da des já de sen vol vi das pela
Co mis são de Acom pa nha men to do Pro je to de Re vi ta -
li za ção do Rio São Fran cis co, ao lado da cons ta ta ção
ób via do pa pel pre do mi nan te da ge ra ção de ener gia
hi dre lé tri ca no uso dos re cur sos hí dri cos, bus cou-se
iden ti fi car os ne xos en tre as prin ci pa is ati vi da des eco -
nô mi cas na ba cia e o per fil da uti li za ção des ses re cur -
sos, de modo a iden ti fi car e en fa ti zar va riá ve is es tra -
té gi cas na ges tão da água nes sa ba cia.

A tí tu lo de ilus tra ção, vale lem brar que na ba cia
do rio Pa ra í ba do Sul, área for te men te ur ba ni za da e
in dus tri a li za da, so bres sa em os pro ble mas de po lu i -
ção hí dri ca vin cu la dos a sa ne a men to e con su mo in -
dus tri al. A ên fa se re cai, con se qüen te men te, so bre os
pro ble mas de qua li da de da água.

Si tu a ção di ver sa ocor re na ba cia do São Fran -
cis co, onde a de man da pe los re cur sos hí dri cos tem
sido his to ri ca men te de ter mi na da pela ge ra ção de
ener gia elé tri ca e, nas úl ti mas dé ca das, tam bém pela
ir ri ga ção. A par tir des se fato fir mou-se, na Co mis são
de Acom pa nha men to, o con ven ci men to de que a re vi -
ta li za ção da ba cia deve en vol ver, pre pon de ran te men -
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te, um au men to no vo lu me de água, a ser equa ci o na -
do me di an te a re gu la ri za ção da va zão do rio.

A po lu i ção in dus tri al e a re sul tan te da mi ne ra ção
só as su mem evi den te re le vân cia no alto São Fran cis co
– onde es tão con cen tra dos mais de 40% da po pu la ção
da ba cia e onde ocor re uma ex pres si va pre sen ça da in -
dús tria de trans for ma ção e da mi ne ra ção – e, em me nor 
es ca la, no cur so su pe ri or do mé dio São Fran cis co, en -
quan to os gra ves da nos am bi en ta is re sul tan tes do lan -
ça men to de re sí du os do més ti cos con cen tram-se na re -
gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te.

Em todo o res tan te da ba cia, com re du zi da con -
cen tra ção ur ba na e in dus tri al, os prin ci pa is com po -
nen tes da de man da por re cur sos hí dri cos são a ge ra -
ção de ele tri ci da de e a agri cul tu ra ir ri ga da.

Se gun do a Ane el, o po ten ci al hi dre lé tri co es ti -
ma do na ba cia do São Fran cis co é de 13.670 MW,
dos qua is 10.433 MW já es tão efe ti va dos, por meio
das usi nas em ope ra ção, o que cor res pon de a 76%
do po ten ci al.

A ma i or par te do po ten ci al ain da não apro ve i ta -
do en con tra-se no alto e no tre cho mi ne i ro do mé dio
São Fran cis co, tan to na ca lha do rio quan to em seus
aflu en tes. Nes se seg men to do rio, um po ten ci al de
700 MW en con tra-se em fase de li ci ta ção, 220 MW
com li ci ta ção a ser re a li za da a par tir de 2003 e 308
MW em aná li se. O res tan te des se po ten ci al si tua-se
no ter ri tó rio ba i a no  – um va lor má xi mo de 400 MW  –
e no rio Can nha nha, na di vi sa de Mi nas Ge ra is com a
Ba hia.

Com res pe i to à hi dro via do São Fran cis co,
deve-se fri sar que o tre cho na ve gá vel do rio es ten -
de-se de Pi ra po ra a Ju a ze i ro/Pe tro i i na, numa ex ten -
são de 1.371 km. A Com pa nhia Ener gé ti ca de Mi nas
Ge ra is (CEMIG) es ti ma a ca pa ci da de de trans por te
nes se tre cho em 3,5 mi lhões de to ne la das por ano.
Esse vo lu me de car ga cer ta men te de man da ria con di -
ções óti mas de na ve ga bi li da de, uma gran de e mo der -
na fro ta de em bar ca ções e am pla rede de co ne xões
hi dro via/fer ro vi as/ro do vi as, para sua in ter li ga ção com 
os por tos ma rí ti mos.

Na atu a li da de, a car ga trans por ta da tem sido ín -
fi ma: 42 mil to ne la das em 1998, 65.600 to ne la das em
1999 e 58.700 to ne la das em 2000, se gun do in for ma -
ções da Admi nis tra ção da Hi dro via do São Fran cis co
(AHSFRA), vin cu la da ao Mi nis té rio dos Trans por tes.
Os pro du tos trans por ta dos têm sido, prin ci pal men te,
soja em grão, fa re lo de soja e mi lho, no tre cho en tre

Ibo ti ra ma (BA) e Ju a ze i ro/Pe tro li na, e gip si ta no sen ti -
do de Ju a ze i ro/Pe tro li na para Pi ra po ra (MG).

O trans por te na hi dro via é re a li za do em com bo i -
os da Com pa nhia de Na ve ga ção do São Fran cis co
(FRANAVE), atu al men te ar ren da dos a par ti cu la res,
uti li zan do em pur ra dor e seis cha tas, com 120 m de
com pri men to e 16 m de boca, cada cha ta trans por -
tan do 200 to ne la das, o que per faz um to tal de 1.200
to ne la das por com bo io, ni ti da men te an ti e co nô mi cos.
A em pre sa acre di ta que, se ti ves se uma fro ta ade qua -
da, po de ria trans por tar pelo me nos 600 mil to ne la das
por ano.

O gran de pro ble ma en fren ta do pela hi dro via é a
ba i xa pro fun di da de, em mu i tos tre chos, do ca nal na -
ve gá vel, prin ci pal men te na épo ca seca, que re sul ta
do acú mu lo de se di men tos car re a dos para a ca lha do
rio, em um pro ces so de cor ren te de que da de bar ran -
cos e de ero são la mi nar em toda a ba cia. A AHSFRA
tem re a li za do cam pa nhas de dra ga gem nos tre chos
mais crí ti cos, mas os be ne fí ci os, em bo ra mu i to re le -
van tes, fi cam bas tan te com pro me ti dos por uma ca -
rac te rís ti ca mar can te no rio: o le i to mi gra tó rio.

Tor na-se cla ro que uma ope ra ção efi ci en te da
hi dro via exi ge que o ge ren ci a men to dos re cur sos hí -
dri cos com pa ti bi li ze essa de man da com a re pre sen -
ta da pela ge ra ção de ener gia e a ir ri ga ção, com even -
tu al sa cri fí cio, ain da que de pe que no por te, para a ge -
ra ção de ener gia.

Uma vez que os fa to res edá fi cos e bió ti cos re -
pre sen tam com po nen tes im por tan tes na de ter mi na -
ção do vo lu me dos cur sos d’água fica evi den te que
tan to a de man da quan to a ofer ta de água se rão de -
ter mi na das, em alto grau, pe los ru mos do de sen vol -
vi men to na ba cia e seus efe i tos so bre a es tru tu ra de
uso da ter ra. Nes se con tex to, a re vi ta li za ção, ao bus -
car uma ofer ta cres cen te de água, as su me ex tra or di -
ná ria im por tân cia como ele men to ca ta li sa dor de
uma re vo lu ção agrí co la no vale do São Fran cis co,
com po nen te de ci si vo para a su pe ra ção do sub de -
sen vol vi men to.

É im pos sí vel ig no rar a im por tân cia da dis po ni bi -
li da de hí dri ca, por meio de seu im pac to so bre o de -
sen vol vi men to agrí co la, com res pe i to à su pe ra ção da
po bre za no semi-ári do nor des ti no. O cres ci men to da
agri cul tu ra, es pe ci al men te sob mo da li da des in ten si -
vas em mão-de-obra, re pre sen ta, pra ti ca men te, a úni -
ca al ter na ti va para uma ab sor ção mais sig ni fi ca ti va
do ex ce den te es tru tu ral de mão-de-obra de ba i xa
qua li fi ca ção. Deve-se re co nhe cer que mes mo uma
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agri cul tu ra in ten si va em ca pi tal, com ba i xos ín di ces
de ge ra ção de em pre gos di re tos, pro duz im por tan tes
efe i tos in di re tos no to can te a em pre go e ren da, con -
for me já de mons tra do, de modo elo qüen te, pela ex pe -
riên cia vi to ri o sa dos pro je tos de ir ri ga ção im plan ta dos 
na ba cia do rio São Fran cis co, es pe ci al men te os vol -
ta dos à fru ti cul tu ra.

Vale res sal tar que da dos apre sen ta dos à Co -
mis são, pelo Dr. Gus ta vo Maia Go mes, di re tor do
IPEA, re fe ren tes ao semi-ári do nor des ti no, de mons -
tra ram es tag na ção ou, pelo me nos, re la ti vo de clí nio
da eco no mia agro pe cuá ria tra di ci o nal como ge ra do ra 
de ren da. Esse qua dro é de mons tra do pelo fato de
que, em 1998, o se tor res pon deu por uma ren da de
ape nas R$3,5 bi lhões, en quan to que a ren da au fe ri da 
por fun ci o ná ri os pú bli cos e apo sen ta dos do INSS so -
ma va R$5 bi lhões anu a is. Esse úl ti mo va lor foi al can -
ça do como fru to de uma ex tra or di ná ria ex pan são nas
apo sen ta do ri as, prin ci pal men te no se tor ru ral, e igual
cres ci men to do em pre go pú bli co no âm bi to mu ni ci pal, 
pro pi ci a do pela nova re par ti ção das re ce i tas pú bli cas, 
de fi ni da a par tir da Cons ti tu i ção de 1988.

Essa apro pri a ção lo cal de ren da, a des pe i to de
seus be ne fí ci os so ci a is, não pa re ce ca paz de ge rar
um pro ces so en dó ge no de cres ci men to ha ven do for -
tes in dí ci os de que esse mo de lo de ex pan são da ren -
da via gas to pú bli co já al can çou seu li mi te.

Ou tra in di ca ção, no mes mo sen ti do, é dada pelo 
fato de que, re pre sen tan do por um ín di ce igual a 100
o PIB agro pe cuá rio do semi-ári do re la ti vo a 1975,
esse ín di ce, para 1996, al can çou um va lor de ape nas
102. Ade ma is, em 1975 o ser tão res pon dia por 55%
da pro du ção agro pe cuá ria do Nor des te, par ti ci pa ção
que se re duz a 42% em 1996.

Infor ma ções tra zi das pelo mes mo de po en te in -
di cam que es tu dos re a li za dos pela Embra pa, re fe ren -
tes a mo de los de ope ra ção de fa zen das sob pa drões
tra di ci o na is, nes sa re gião, de mons tram não ha ver
pers pec ti vas de re ver são des se de clí nio.

No de cor rer des se pe río do, o úni co fato novo
em todo o semi-ári do, es pe ci al men te na ba cia do
São Fran cis co, tem sido a ver da de i ra re vo lu ção re -
pre sen ta da pelo no tá vel cres ci men to da agri cul tu ra
ir ri ga da –  es pe ci al men te no seg men to da fru ti cul tu -
ra —, que re pre sen ta, atu al men te, a úni ca fren te de
ex pan são do em pre go pro du ti vo no ser tão. Os be ne -
fí ci os des sa nova agri cul tu ra vão além da ge ra ção de 
em pre go, con for me tes te mu nho de um pes qui sa dor
es tran ge i ro que atu ou na re gião: Em Pe tro li na e Ju a -

ze i ro, a pro du ção ir ri ga da tem sido as so ci a da com o
au men to do em pre go e dos sa lá ri os e com a me lho -
ria nas con di ções de tra ba lho, in clu in do res pe i to às
pro i bi ções quan to ao tra ba lho in fan til e às nor mas de 
se gu ran ça e sa ú de. Os mes mos efe i tos po si ti vos se
di fun di ram para os tra ba lha do res ru ra is nas la vou ras 
que os pe que nos pro du to res cul ti vam para o mer ca -
do do més ti co.

O Mu ni cí pio de Bar re i ras, no cer ra do ba i a no,
gran de pólo de pro du ção de soja e ou tras la vou ras,
re pre sen ta ou tra ex pe riên cia de su ces so na agri cul tu -
ra, em par te ir ri ga da. Ali, as ta xas de cres ci men to da
eco no mia têm sido sig ni fi ca ti va men te su pe ri o res às
do Esta do da Ba hia como um todo, e o mu ni cí pio tem
apre sen ta do avan ço nos mais di ver sos in di ca do res
so ci a is: en tre 1970 e 1991, o Índi ce de De sen vol vi -
men to Hu ma no (IDH) sal tou de 0,3 para 0,6, com re -
du ção dos ín di ces de po bre za, au men to da ex pec ta ti -
va de vida, bem como re du ção na mor ta li da de in fan til
e na taxa de anal fa be tis mo.

Essas ex pe riên ci as tor nam evi den te que a ir ri -
ga ção con ti nu a rá re pre sen tan do um com po nen te vi -
tal na ges tão dos re cur sos hí dri cos na ba cia do São
Fran cis co, por que, na de pen dên cia das for mas de or -
ga ni za ção so ci al da pro du ção que fo rem es ti mu la das, 
po de rá ela re pre sen tar im por tan te fa tor para a su pe -
ra ção da mi sé ria no cam po.

Evi den te men te, o su ces so da agri cul tu ra ir ri ga -
da no vale do São Fran cis co vem sen do ob ti do pela
in cor po ra ção si mul tâ nea de vá ri os ins tru men tos de
po lí ti cas pú bli cas, na for ma de cré di tos, in cen ti vos fis -
ca is, im plan ta ção de in fra-es tru tu ra de ener gia e
trans por tes, as sis tên cia téc ni ca e su por te à co mer ci -
a li za ção, numa es tra té gia vol ta da, pre pon de ran te -
men te, para uma pro du ção de per fil em pre sa ri al. A
par tir des se es for ço, no qual a Co de vasf de sem pe -
nhou pa pel pi o ne i ro, fo ram im plan ta dos, com par ti ci -
pa ção cres cen te do se tor pri va do, vá ri os pó los de de -
sen vol vi men to. O com po nen te de ma i or su ces so tem
sido a fru ti cul tu ra que, se gun do da dos da Co de vasf,
já al can ça uma área de 103 mil hec ta res em toda a
ba cia e tem cres ci do, em pe río do re cen te, a uma taxa
de 14 mil hec ta res por ano, com uma pro du ção, em
2001, de 2 mi lhões de to ne la das. So men te a ba na na
e a man ga ocu pam uma área de 56 mil hec ta res. A
pro du ção de uvas fi nas de mesa, con cen tra da no
sub mé dio São Fran cis co (Ju a ze i ro/Pe tro li na) já ocu -
pa uma área su pe ri or a 5 mil hec ta res.
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Entre os pó los de de sen vol vi men to de agri cul tu ra 
ir ri ga da me re cem des ta que os iden ti fi ca dos a se guir:

a) Pólo Nor te de Mi nas, com os pe rí me tros ir ri -
ga dos de Go ru tu ba, Ja í ba, La goa Gran de e Pi ra po ra,
to ta li zan do 32 mil hec ta res, en vol ven do os rios São
Fran cis co e seus aflu en tes – Ver de Gran de, Go ru tu -
ba, Je qui taí e das Ve lhas;

b) Pólo Ju a ze i ro/Pe tro li na, o mais de sen vol vi do,
em tor no das ci da des de Ju a ze i ro (BA) e Pe tro li na (PE),
onde os pe rí me tros ir ri ga dos já se ele vam a 46 mil hec -
ta res e os es tu dos con tem plam a im plan ta ção de uma
área adi ci o nal su pe ri or a 100 mil hec ta res, sen do a
água cap ta da di re ta men te no rio São Fran cis co;

c) Pólo Gu a nam bi (BA), em fase fi nal de im plan -
ta ção, o Pro je to Ce ra i ma com área de 5.800 hec ta res, 
onde se des ta ca a pro du ção de ba na na e, por im plan -
tar, o Pro je to Iuiú, com mais de 30.000 hec ta res;

d) Pólo Bar re i ras, no oes te da Ba hia, onde tem
pre do mi na do a soja e o fe i jão, e no qual os pe rí me tros 
São De si dé rio/Bar re i ras Sul, Ri a cho Gran de e Nu pe -
ba ocu pam 7 mil hec ta res e a prin ci pal fon te de água
é re pre sen ta da pelo rio Gran de;

e) Pólo For mo so/Cor ren ti na, com uma área já
im plan ta da de 8 mil hec ta res, 4 mil hec ta res em fi nal
de im plan ta ção e 164 mil hec ta res em es tu dos e que
en vol ve a uti li za ção das águas do rio Cor ren te.

Estu dos pro mo vi dos pela Co de vasf mos tram
que a área ir ri ga da na ba cia, atu al men te de 330 mil
hec ta res, pode, com base em pro je tos e es tu dos em
an da men to, che gar a 800 mil hec ta res, dos qua is 500
mil a mon tan te do re ser va tó rio de So bra di nho.

A pes ca ar te sa nal, em bo ra te nha de sem pe nha -
do um im por tan te pa pel no pas sa do, en con tra-se em
fran ca de ca dên cia em toda a ba cia, pro ces so para o
qual têm con tri bu í do não só os sé ri os pro ble mas am -
bi en ta is, mas tam bém o im pac to das di ver sas re pre -
sas ao lon go da ca lha so bre a re pro du ção das es pé ci -
es e so bre a qua li da de da água no ba i xo São Fran cis -
co e, fi nal men te, a pes ca pre da tó ria.

Mas, pelo me nos des de o iní cio dos anos oi ten ta 
do úl ti mo sé cu lo, tem sido im plan ta da uma es tru tu ra
pro du ti va vol ta da para a pis ci cul tu ra, em bo ra seu im -
pac to ain da seja, apa ren te men te, pou co sig ni fi ca ti vo.

3.2 Pro ble mas am bi en ta is e seu im pac to so -
bre os Re cur sos Hí dri cos

Embo ra re co nhe ça que a po lu i ção das águas
re pre sen ta um gra ve pro ble ma am bi en tal na ba cia,
esta co mis são en ten de que o con tro le des se pro ble -

ma, cujo efe i to so bre a qua li da de das águas se faz
sen tir prin ci pal men te no alto São Fran cis co, deve ser
fi nan ci a do, prin ci pal men te, pe los di ver sos pro gra mas
de sa ne a men to bá si co em an da men to, cuja do ta ção
de re cur sos tem sido mu i to sig ni fi ca ti va.

Assim, a co mis são ad vo ga que os re cur sos do
Pro je to de Re vi ta li za ção de vam ser ca na li za dos, pre -
fe ren ci al men te, para a cor re ção dos pro ble mas am bi -
en ta is que, de modo mais di re to, in flu en ci am a va zão
no rio São Fran cis co e em seus aflu en tes e, des se
modo, afe tam ir ri ga ção, ge ra ção de ener gia, abas te -
ci men to ur ba no e in dus tri al e na ve ga ção. Den tre as
ca u sas des sa de gra da ção am bi en tal me re cem des ta -
que as for mas pri mi ti vas de ma ne jo do solo (re vol vi -
men to ex ces si vo, au sên cia de prá ti cas con ser va ci o -
nis tas – cur vas de ní vel e ter ra ce a men to, ro ta ção de
cul tu ras, en tre ou tras – , com pac ta ção, des ma ta men -
to e que i ma das, téc ni cas ina de qua das de ir ri ga ção,
pi so te io ex ces si vo em pas ta gens.

Nes se sen ti do, cum pre res sal tar que o pro gres -
si vo as so re a men to do rio São Fran cis co, em bo ra ca u -
sa do pre pon de ran te men te pela que da dos bar ran cos
ao lon go da via flu vi al, é tam bém de ter mi na do, em
alto grau, pelo con tí nuo des ma ta men to, em toda a ba -
cia, para aten di men to a uma agri cul tu ra iti ne ran te e
para a pro du ção de car vão ve ge tal, bem como pela
exis tên cia de uma enor me área de pas ta gens em es -
tá gio avan ça do de de gra da ção. A ANA re la ta que um
fa tor im por tan te para a que da dos bar ran cos é a for te
os ci la ção no flu xo das águas a ju san te da re pre sa de
So bra di nho. Uma vez que a de man da de ener gia é
mó vel du ran te o dia, e como as re pre sas, prin ci pal -
men te essa, ope ram, du ran te par te do ano, no li mi te
da dis po ni bi li da de hí dri ca, a con se qüên cia é que a
va zão os ci la mu i to du ran te o dia. Essas al te ra ções
brus cas no ní vel das águas com pro me tem a es ta bi li -
da de dos bar ran cos.

O re sul ta do é o acú mu lo de se di men tos nos re -
ser va tó ri os, ao lon go da cas ca ta for ma da pe las bar ra -
gens, prin ci pal men te no de Xin gó. Infor ma ções pres -
ta das pela ANA in di cam que esse pro ces so de as so -
re a men to, que se re pe te por todo o ter ri tó rio na ci o nal, 
oca si o na, anu al men te, a per da de 1 % da ca pa ci da de 
dos re ser va tó ri os em todo o País.

O com ple xo for ma do pe las re pre sas, ao pra ti ca -
men te eli mi nar as gran des che i as no ba i xo São Fran -
cis co, pri vou a re gião do pro ces so de fer ti li za ção na -
tu ral que ocor ria a cada ano, in vi a bi li zan do a agri cul -
tu ra tra di ci o nal na re gião, com gra ves im pli ca ções so -
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ci a is, pela au sên cia de ati vi da des eco nô mi cas al ter -
na ti vas.

Além dis so, a re ten ção de par tí cu las pela cas ca -
ta de hi dre lé tri cas fez com que a ju san te da re pre sa
de Xin gó as águas te nham fi ca do pra ti ca men te isen -
tas de se di men tos, tor nan do o meio es té ril para a pro -
cri a ção da fa u na aquá ti ca. Em con se qüên cia con vi -
vem dois pro ble mas opos tos na mes ma ba cia: as so -
re a men to na ma i or par te do rio e fal ta de se di men tos
no tre cho in fe ri or.

Essas ques tões são ana li sa das em um dos es -
tu dos de sen vol vi dos no âm bi to do Pro je to São Fran -
cis co (ANA/GEF/PNUMA/OEA): o que tra ta dos efe i -
tos das bar ra gens so bre a hi dro di nâ mi ca e o trans -
por te de se di men tos no ba i xo São Fran cis co. Ve ri fi -
ca-se que um dos ma i o res pro ble mas não é a es ti a -
gem sa zo nal, mas sim a re gu la ri za ção com va zão
cons tan te. A eli mi na ção das gran des che i as, por efe i -
to das bar ra gens, Le vou ao vir tu al de sa pa re ci men to
das la go as mar gi na is, ces san do, ain da, o pro ces so
de fer ti li za ção das áre as ri be i ri nhas pe los se di men tos 
car re a dos pe las águas. Uma pos sí vel so lu ção tem
sido apon ta da: pro mo ver che i as ar ti fi ci a is (vide grá fi -
co). A im ple men ta ção des sa me di da não é sim ples,
to da via, pois en vol ve ria uma li be ra ção ex pres si va de
vo lu me de água na épo ca chu vo sa, com pro ce di men -
tos que as se gu rem um efe ti vo trans por te de se di men -
tos para o le i to do rio a ju san te das re pre sas.

As po lí ti cas até aqui ado ta das para a cor re ção
dos vá ri os da nos aci ma iden ti fi ca dos têm sido tí mi -
das, res trin gin do-se qua se uni ca men te ao cam po da
re tó ri ca. As pou cas ini ci a ti vas con cre tas têm tido al -
can ce ge o grá fi co li mi ta do.

A Co mis são re co nhe ce que o Pro je to de Re vi ta -
li za ção pre vê ações vol ta das para o re flo res ta men to e 
o con tro le do des ma ta men to, por meio de con vê ni os
com os Esta dos. A di men são do es for ço ini ci al, cla ra -
men te in su fi ci en te em face da mag ni tu de do pro ble -
ma, pa re ce re ves tir-se ain da de ca rá ter es sen ci al -
men te de mons tra ti vo. Um pro gra ma de re com po si ção 
da co ber tu ra ve ge tal, ain da que li mi ta do a nas cen tes
e mar gens de rios, só terá im pac to re le van te se con -
tem plar um plan tio na or dem de mi lhões de ár vo res,
algo im pos sí vel de ser exe cu ta do pela União  – a
quem não cabe uma ta re fa des sa na tu re za —, mas
que pode, sem dú vi da, ser re a li za da por meio de uma
co o pe ra ção en tre Esta dos e Mu ni cí pi os, e com en vol -
vi men to di re to do se tor pri va do, des de que haja um
es for ço de mo bi li za ção de toda a so ci e da de, es pe ci -
al men te do se tor ru ral.
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Um es for ço iso la do, mas dig no de re fe rên cia, é o
Pro gra ma de Re flo res ta men to em Pe que nos e Mé di os
Imó ve is Ru ra is de sen vol vi do, no pas sa do, pelo Insti tu -
to Esta du al de Flo res tas de Mi nas Ge ra is, pelo qual,
me di an te re cur sos do Ban co Mun di al, eram for ne ci das 
mu das, co ne ti vos e fer ti li zan tes para plan tio flo res tal
por gru pos se le ci o na dos de pro du to res ru ra is.

Uma con tri bu i ção im por tan te ao de ba te foi tra zi -
da pela Drª Ma nha Qu e i roz de Re sen de No gue i ra, ao
dis cor rer so bre um pro je to de re cu pe ra ção de am bi -
en tes ri be i ri nhos no alto São Fran cis co, fi nan ci a do
pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te (MMA) e de sen vol -
vi do, con jun ta men te, pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de La -
goa da Pra ta (MG), a Asso ci a ção Ambi en ta lis ta do
Alto São Fran cis co e a Asso ci a ção Mi ne i ra de De fe sa
do Meio Ambi en te (AMDA).

O pro je to teve iní cio em 1992, com foco na re cu -
pe ra ção da ba cia e na edu ca ção am bi en tal e for te ên -
fa se no en vol vi men to da so ci e da de lo cal em to das as
eta pas do pro je to – des de a ela bo ra ção da pro pos ta
até pro du ção de mu das e o plan tio. Esse en vol vi men -
to da co mu ni da de era im pres cin dí vel prin ci pal men te
pelo fato de que, na fase ini ci al do pro gra ma não ha via 
apo io fi nan ce i ro de ins ti tu i ções go ver na men ta is es ta -
du a is ou fe de ra is.

Du ran te o tra ba lho pre li mi nar, que en vol veu le -
van ta men to das áre as re ma nes cen tes de ma tas ci li a -
res, iden ti fi ca ção das es pé ci es de ma i or ocor rên cia
na re gião e co le ta de se men tes, cons ta tou-se que a
de gra da ção do solo, ca u sa da prin ci pal men te pelo ex -
ces si vo pas to re io, mas tam bém pelo plan tio agrí co la
“mor ro aba i xo”, cons ti tui um dos ma i o res pro ble mas
no ma ne jo da água em toda a re gião.

Na es fe ra de re cu pe ra ção de so los, a prin ci pal
me di da ado ta da pelo pro je to foi o es tí mu lo ao em pre -
go do ter ra ce a men to pe los pro du to res ru ra is. Com
igual pro pó si to, e tam bém para com ba ter a eli mi na -
ção das ma tas ci li a res, o pro je to pro mo veu a im plan -
ta ção de flo res tas eco nô mi cas des ti na das ao au to -
con su mo na pro pri e da de, face à cons ta ta ção de que
o pro du tor ru ral, para su prir suas ne ces si da des de
ma de i ra, avan ça va, ine xo ra vel men te, so bre a ve ge ta -
ção de pre ser va ção per ma nen te.

Hou ve, des de o prin cí pio, per cep ção quan to à
ne ces si da de de su por te aos pro pri e tá ri os ru ra is, em
ter mos de in su mos, pois, se gun do a de po en te, a ma i -
o ria es ma ga do ra (85%) é for ma da por pe que nos pro -
du to res, che gan do a 60% a par ce la dos que ope ram
em con di ções de sub sis tên cia.

No pro ces so de mo bi li za ção da co mu ni da de, o
com po nen te es sen ci al e es tra té gi co foi, por isso, a
con vo ca ção do pro du tor ru ral, de ma ne i ra in ci si va,

por meio de vi si ta in di vi du al a cada pro pri e tá rio, para
en tre vis ta e vis to ria da pro pri e da de. Isso pos si bi li tou
um ca das tro ri go ro so dos pro pri e tá ri os efe ti va men te
mo ti va dos a uma par ti ci pa ção ati va no em pre en di -
men to, eta pa es sen ci al face à cons ta ta ção de que a
par ti ci pa ção do pro du tor ru ral em se mi ná ri os e en -
con tros de for ma to tra di ci o nal é sem pre mu i to tí mi da
e li mi ta da.

O tra ba lho con se guiu ex tra po lar, am pla men te, o 
seg men to dos pro du to res ru ra is, por meio de in ten so
tra ba lho de edu ca ção am bi en tal jun to a ins ti tu i ções e
as so ci a ções da co mu ni da de, com ên fa se es pe ci al na
co mu ni da de es co lar, além de pre sen ça em fe i ras e
fes tas re li gi o sas.

Essa in ten sa mo bi li za ção pos si bi li tou a im plan -
ta ção de vi ve i ros de mu das flo res ta is, bem como a ex -
pan são dos já exis ten tes, tan to no âm bi to de pre fe i tu -
ra quan to de em pre sas pri va das vin cu la das ao se tor,
in clu si ve à área de ar bo ri za ção e pa i sa gis mo.

No re flo res ta men to das mar gens dos rios foi em -
pre ga da a me to do lo gia do quin côn cio, su ge ri da pelo
Insti tu to Esta du al de Flo res tas de Mi nas Ge ra is (IEF),
que en vol ve a mul ti pli ca ção, em lar ga es ca la, de uma
pe que na ma triz, em que os li mi tes ex ter nos des sa ma -
triz são ocu pa dos por es pé ci es pi o ne i ras e no cen tro
são plan ta das es pé ci es se cun dá ri as ou clí max, mais
exi gen tes em con di ções edá fi cas e cli má ti cas.

No to can te à im plan ta ção de flo res tas eco nô mi -
cas, o pro je to for ne ceu ao pro du tor ru ral as mu das ne -
ces sá ri as, prin ci pal men te de eu ca lip to. Para essa fi -
na li da de, fo ram ofe re ci das, tam bém, es sên ci as na ti -
vas, mas que ti ve ram ba i xa ace i ta ção, por mo ti vo do
cres ci men to len to das es pé ci es.

Nos dez anos de exis tên cia do pro je to
(1992-2002), no Mu ni cí pio de La goa da Pra ta, fo ram
ca das tra dos 60% dos pro du to res ru ra is (468), sen do
que 12% de les fir ma ram par ce ria com o pro je to, re cu -
pe ran do ma tas ci li a res, fa zen do con ser va ção dos so -
los e, al guns pou cos, im plan tan do flo res tas eco nô mi -
cas. Esti ma-se que, ao lon go do pe río do, hou ve o
plan tio de 1,2 mi lhão de mu das de es sên ci as na ti vas.
O gran de im pac to de na tu re za com por ta men tal será
sen ti do no lon go pra zo, mas seus efe i tos já se ma ni -
fes tam na atu a li da de: an te ri or men te, pro du zi am-se
sete mil mu das por ano, com so bras que eram jo ga -
das fora, en quan to hoje são pro du zi das 100 mil mu -
das por ano e ain da há dé fi cit.

Mu i to re le van te, tam bém, foi a ex po si ção pelo
Dr. Cló vis Edu ar do de Sou za Nas ci men to, pro fes sor
na Uni ver si da de Esta du al da Ba hia (Cam pus de Ju a -
ze i ro – BA) e pes qui sa dor do Cen tro de Pes qui sa
Agro pe cuá ria do Semi-Ári do em Pe tro li na (PE), vin -
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cu la do à Embra pa. Em seu de po i men to, o Prof. Cló vis
Nas ci men to en fa ti zou a im por tân cia do co nhe ci men to 
so bre as ca rac te rís ti cas das es pé ci es na ti vas en con -
tra das ao lon go das mar gens do rio São Fran cis co,
cuja dis tri bu i ção re fle te, evi den te men te, as di fe ren tes
con di ções de solo e cli ma. Tal co nhe ci men to é im -
pres cin dí vel para o êxi to de qual quer pro gra ma de re -
com po si ção da co ber tu ra ve ge tal ao lon go do rio, es -
pe ci al men te na ca a tin ga, pa i sa gem pre do mi nan te no
mé dio São Fran cis co, onde a pre ci pi ta ção plu vi o mé -
tri ca não so men te é re du zi da, mas tam bém apre sen ta 
for te ir re gu la ri da de.

O de po en te en fa ti zou que da nos am bi en ta is
têm sido agra va dos pela cres cen te ocu pa ção agrí co la 
des sas áre as, es pe ci al men te em re giões de ex pan -
são da agri cul tu ra ir ri ga da. Soma-se ao ar ras ta men to
do solo e aos pro ces sos de as so re a men to daí de cor -
ren tes a cres cen te po lu i ção das águas por fer ti li zan -
tes e de fen si vos agrí co las. Pro ble mas des sa na tu re za 
têm se ma ni fes ta do, de modo agu do, em tor no do
lago de So bra di nho – onde se des ta ca a cul tu ra da
ce bo la  – , bem como na re gião de Pe tro li na/Ju a ze i ro.

Tra ba lhos de sen vol vi dos pelo re fe ri do pes qui sa -
dor na re gião de Pe tro li na/Ju a ze i ro per mi ti ram iden ti -
fi car al gu mas es pé ci es al ta men te pro mis so ras para
re com po si ção de ma tas ci li a res, den tre as qua is vale
des ta car o ingá (Inga ve ras, subsp. af fi nis), a car na u -
be i ra (Co per ni cia ce ri fe ra), o ma ri ze i ro (Ge of fro ea
spi no sa), o mu quém (Po ep pi gia pro ce ra), o ca nu do
(Ipo mo ea car nea subsp. fis tu lo sa), en tre ou tras.

A ex pe riên cia em La goa da Pra ta – mu i to im por -
tan te, ain da que de pe que na es ca la – mos tra que um
pro gra ma ma ci ço de re flo res ta men to, com po nen te
es sen ci al em qual quer pro pos ta de re vi ta li za ção de
ba ci as hi dro grá fi cas, de pen de de uma for te mo bi li za -
ção so ci al, por meio de um pro gra ma de edu ca ção
am bi en tal de ca rá ter per ma nen te, di re ci o na do es pe -
ci fi ca men te aos pro du to res ru ra is, por meio de sin di -
ca tos e ser vi ços de ex ten são ru ral.

Uma ini ci a ti va bem su ce di da no sul do Bra sil,
pas sí vel de ado ção na ba cia do São Fran cis co, é o
Pro gra ma Flo res tas Mu ni ci pa is, de sen vol vi do pelo
Esta do do Pa ra ná, em par ce ria com as pre fe i tu ras
mu ni ci pa is, e que en tre 1997 e 1999, aten deu 100 mil
pro du to res.

Nes se caso, o es ta do for ne ce se men tes de es -
sên ci as flo res ta is, in su mos, ve í cu los uti li tá ri os, tre i na -
men to e ori en ta ção téc ni ca. Os mu ni cí pi os pro mo vem 
o es ta be le ci men to de um ser vi ço flo res tal lo cal, bem
como a im plan ta ção e a ope ra ção de vi ve i ros e o de -
sen vol vi men to de ou tras ati vi da des pre vis tas nos pro -
je tos flo res ta is mu ni ci pa is.

Esse é um pro gra ma de gran de im pac to e de re -
du zi do cus to, que dis pen sa uma par ti ci pa ção di re ta
do Go ver no Fe de ral. Cre mos que pode e deve ser
con du zi do por uma par ce ria en tre go ver nos es ta du a is 
e mu ni ci pa is.

Com res pe i to aos pro ble mas de des ma ta men to
na ba cia do rio São Fran cis co, um es cla re ci men to é
im por tan te. Na dé ca da de no ven ta hou ve uma pro -
gres si va re du ção no em pre go de ma de i ra pro ve ni en -
te de flo res tas na ti vas para fins de car vo e ja men to,
pro ces so que con tri bu iu para com pen sar par ci al men -
te o des ma ta men to para ex pan são da agri cul tu ra. As
ma tas na ti vas cons ti tu em hoje em dia fon te de ape -
nas 30% da ofer ta de ma de i ra para car vo e ja men to.
Ain da as sim, a pres são da de man da é ma i or que a
dis po ni bi li da de de ma de i ra re sul tan te do des ma ta -
men to para ex pan são da ati vi da de agrí co la.

Vale res sal tar que, nes se mes mo pe río do, ca -
rac te ri za do por cres cen te de man da por car vão, a
área de flo res tas plan ta das anu al men te so freu sen sí -
vel que da, lar ga men te com pen sa da pe los no tá ve is
acrés ci mos na pro du ti vi da de dos plan ti os, que se ele -
vou de doze me tros cú bi cos por hec ta re por ano, em
1970, para qua ren ta me tros cú bi cos em 2000 e que
de ve rá atin gir ses sen ta me tros cú bi cos em 2010.
Esses enor mes ga nhos de efi ciên cia é que per mi ti -
ram, até o pre sen te, o aten di men to da ma i or par te da
de man da por ma de i ra na re gião.

Ocor re, po rém, que um novo qua dro co me ça a
de li ne ar-se, em face a uma es tag na ção na taxa anu al
de plan tio de flo res tas em Mi nas Ge ra is. A pers pec ti -
va, con for me a Asso ci a ção Bra si le i ra de Flo res tas
Re no vá ve is (ABRACAVE), é de que, num pra zo in fe ri -
or a cin co anos, ocor ra um gra ve dé fi cit de ma de i ra,
pres si o na do prin ci pal men te pelo es pe ra do au men to
na pro du ção de fer ro gusa à base de car vão ve ge tal,
para aten di men to de uma cres cen te de man da mun di -
al. Esse qua dro con du zi rá, é cla ro, a uma for te pres -
são so bre o cer ra do, tor nan do mu i to di fí cil evi tar o
cor te clan des ti no des sa co ber tu ra ve ge tal e o con se -
qüen te agra va men to no pro ces so de de gra da ção dos
rios na ba cia.

Pa re ce cla ro que, para evi tar essa ten dên cia,
tor na-se ne ces sá rio, ao lado do im pres cin dí vel re for -
ço na fis ca li za ção, o es ta be le ci men to de uma po lí ti ca
de de ci di do apo io ao re flo res ta men to, prin ci pal men te
na for ma da cri a ção de li nhas de cré di to, com en car -
gos fi nan ce i ros e pra zos com pa tí ve is com o ci clo da
pro du ção flo res tal. As dis cus sões so bre es sas me di -
das ar ras tam-se, há mu i tos anos, no Go ver no Fe de -
ral, mas nada de con cre to foi, até ago ra, al can ça do. O 
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to,
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in clu si ve, tem es ta do, na prá ti ca, au sen te des sa dis -
cus são.

Pas ta gens de gra da das re pre sen tam um gra ve
pro ble ma em toda a imen sa ba cia do rio São Fran cis -
co, por fa vo re ce rem ero são  – que con tri bui para o as -
so re a men to dos rios na ba cia —, e pelo que re pre -
sen tam em ter mos de com pac ta ção dos so los e con -
se qüen te que da na ca pa ci da de de ab sor ção de água. 
Esti ma-se que as pas ta gens co brem 55% do ter ri tó rio 
de Mi nas Ge ra is, sen do que, des se to tal, 80% cor res -
pon dem a áre as de gra da das. A re cu pe ra ção des sas
áre as cons ti tui um gran de de sa fio, pois ela só terá im -
pac to sig ni fi ca ti vo se re a li za da em um vas to ter ri tó rio.

Uma tec no lo gia sim ples para re cu pe ra ção de
pas ta gens, que tem sido apli ca da com êxi to, é o cha -
ma do Sis te ma San ta-Fé, que en vol ve a apli ca ção de
her bi ci da so bre a pas ta gem e pos te ri or plan tio de mi -
lho so bre os res tos ve ge ta is. O sa cri fí cio ini ci al do ca -
pim pos si bi li ta o de sen vol vi men to da cul tu ra do mi lho; 
quan do che ga o mo men to da co lhe i ta, a pas ta gem já
teve tem po su fi ci en te para se re com por. Isso tem for te 
que da no cus to de for ma ção de no vas pas ta gens.

Per ma ne ce, con tu do, o de sa fio de uni ver sa li zar
o em pre go de tec no lo gi as de re cu pe ra ção de pas ta -
gens, tais como a iden ti fi ca da aci ma, algo que só
pode ser vi a bi li za do eco no mi ca men te, mes mo em ca -
rá ter par ci al, por meio de par ce ria en tre go ver no e
pro du to res ru ra is. As di fi cul da des en vol vi das fi cam
evi den ci a das pelo fato de que ne nhum pro gres so sig -
ni fi ca ti vo tem ocor ri do com res pe i to a esse gra ve pro -
ble ma.

No to can te à re cu pe ra ção de so los hou ve, ain -
da, ao lon go dos tra ba lhos da Co mis são, re fe rên cia a
uma téc ni ca pas sí vel de am pla di fu são: o plan tio di re -
to so bre a pa lha da cul tu ra an te ri or, sem re vol vi men to
do solo, o que re duz, subs tan ci al men te, o im pac to
das chu vas, mi ni mi zan do a ero são. Embo ra essa tec -
no lo gia ve nha sen do ado ta da há cer ca de 25 anos no
sul do Bra sil, só re cen te men te ela che gou à re gião do
cer ra do. Se gun do o Dr. Der li Pru den te San ta na, téc ni -
co do Cen tro de Pes qui sa Agro pe cuá ria da Embra pa
em Sete La go as (MG), em três anos a área de plan tio
di re to pas sou d~ mi lhões de hec ta res para apro xi ma -
da men te 15 mi lhões de hec ta res.

A ado ção de ou tras prá ti cas con ser va ci o nis tas,
vol ta das para o ma ne jo do solo e o ar ma ze na men to
de água nas pro pri e da des ru ra is, é cla ra men te pos sí -
vel em âm bi to mais li mi ta do, tal como o re pre sen ta do
pe los pó los de de sen vol vi men to agrí co la; mas sua
dis se mi na ção por toda a ba cia de man da rá, igual men -
te, um gran de es for ço co o pe ra ti vo.

Uma ou tra tec no lo gia, de sig ni fi ca do es tra té gi -
co, tem sido a cons tru ção de pe que nas bar ra gens
(que em Mi nas Ge ra is são de no mi na das, co lo qui al -
men te, “bar ra gi nhas”), des ti na das à cap ta ção da
água das chu vas, e nor mal men te de pe que na ca pa ci -
da de  – não su pe ri or a 100 m3. O ar ma ze na men to
dis se mi na do por inú me ras “bar ra gi nhas” tor na pos sí -
vel mul ti pli car, de modo acen tu a do, o pro ces so de in -
fil tra ção da água, de modo a as se gu rar a re car ga dos
len çóis freá ti cos. Per mi te, as sim, es ta be le cer uma
ver da de i ra rede de in fil tra ção de água, com a van ta -
gem do ba i xo cus to; as “bar ra gi nhas” po dem ser
cons tru í das, em sua ma i o ria, com me nos de duas ho -
ras de tra ba lho de re tro es ca va de i ra. Essa téc ni ca,
cuja di vul ga ção foi ini ci a da em 1998, tem tido am pla
ace i ta ção em todo o Esta do de Mi nas, de mons tran do
não se rem in trans po ní ve is as di fi cul da des para a con -
cre ti za ção de um pro gra ma de re cu pe ra ção de so los.
Um exem plo elo qüen te de su ces so na mo bi li za ção de 
pro du to res ru ra is, com vis tas ao em pre go des sas no -
vas téc ni cas, tem ocor ri do no mu ni cí pio de Bu ri tis
(MG), onde, por ini ci a ti va pró pria dos pro du to res e
pra ti ca men te sem apo io, já cons tru í ram cer ca de
1.500 “bar ra gi nhas”. Expe riên ci as des se tipo de -
mons tram, ain da, a im por tân cia de um apo io efe ti vo
ao es ta be le ci men to, am pla men te dis se mi na do, de
co mi tês de mi cro ba ci as hi dro grá fi cas.

Um se gun do re qui si to para esse su ces so é o tre i -
na men to, em con di ções de cam po, de ór gãos de as sis -
tên cia téc ni ca, co o pe ra ti vas de pro du to res, co mi tês de
ba cia, co mu ni da des ru ra is, or ga ni za ções não-go ver -
na men ta is, pre fe i tu ras, en tre ou tros agen tes.

Um pro je to im por tan te im ple men ta do em duas
áre as pi lo to nos es ta dos da Ba hia e Mi nas Ge ra is en -
vol ve o em pre go de sen so re a men to re mo to, por meio
de sa té li tes, com vis tas à ob ten ção de ín di ces de ve -
ge ta ção e co e fi ci en tes de de sen vol vi men to de cul tu -
ras com base na quan ti da de de água em pre ga da na
ir ri ga ção des sas cul tu ras. Bus ca-se, por meio des ses
co e fi ci en tes, oti mi zar a apli ca ção da água. O im pac to
des se pro je to toma-se evi den te pelo fato de que a efi -
ciên cia da ir ri ga ção em nos so Pais, em urna es ti ma ti -
va oti mis ta, não ul tra pas sa 60%. Sua im por tân cia tor -
na-se ain da ma i or em re giões como o mé dio e o sub -
mé dio São Fran cis co, onde a agri cul tu ra ir ri ga da re -
pre sen ta, por lar ga mar gem, o ma i or con su mi dor de
água. Foi en fa ti za do que um au men to de tão-so men te 
5% nes sa efi ciên cia, ape nas no va le do São Fran cis -
co, per mi ti ria o abas te ci men to de uma po pu la ção cin -
co ve zes su pe ri or à de Belo Ho ri zon te ou a ir ri ga ção
de uma área adi ci o nal de 280 mil hec ta res.
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Ain da com res pe i to à re cu pe ra ção de so los,
deve-se men ci o nar o Pro gra ma Na ci o nal de Con ser -
va ção de So los na Agri cul tu ra, uma ini ci a ti va do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, cuja im ple men ta ção tem como 
base as mi cro ba ci as hi dro grá fi cas e é vol ta do, pri o ri -
ta ri a men te, para pe que nos e mé di os pro du to res ru ra -
is. Não há evi dên ci as de que esse pro gra ma es te ja
pro du zin do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos.

Em sua ex po si ção, lem brou o Dr. Der li Pru den te
San ta na que, em bo ra ve nham se mul ti pli can do os
pro je tos de ma ne jo in te gra do de re cur sos na tu ra is em 
ba ci as hi dro grá fi cas, seu al can ce tem sido li mi ta do
pelo fato de que eles en fa ti zam so men te a pro du ção
de água ou ape nas a pro du ção agrí co la. Daí a im por -
tân cia de que, nes se ma ne jo, seja for ta le ci do um en -
fo que hi dro a grí co la, pelo qual se bus que oti mi zar, de
for ma con jun ta, as quan ti da des de água e pro du tos
agrí co las. Essa abor da gem, sem dú vi da, é a mais
acer ta da e per fe i ta men te fac tí vel em re giões onde se
con cen tre uma agri cul tu ra in ten si va; to da via, sua dis -
se mi na ção por am plas áre as onde pre do mi na uma
agri cul tu ra ex ten si va di fi cil men te se ria viá vel em ter -
mos eco nô mi cos.

Assim, a re vi ta li za ção da ba cia hi dro grá fi ca do
rio São Fran cis co en vol ve, ne ces sa ri a men te, um am -
plo pro gra ma de de sen vol vi men to ru ral in te gra do, que 
te nha como uni da des ope ra ci o na is às pe que nas
sub-ba ci as e que obri ga to ri a men te en vol va, en tre ou -
tras, as téc ni cas agrí co las su pra ci ta das.

O as so re a men to do São Fran cis co, que li mi ta
se ve ra men te sua na ve ga bi li da de, re pre sen ta, como
já en fa ti za do, um dos mais gra ves de sa fi os am bi en ta -
is nes se cur so d’água. A com ple xi da de e o cus to das
obras ne ces sá ri as para mi no rar es ses efe i tos não po -
dem ser me nos pre za dos.

Embo ra a Ahsfra re a li ze, pe ri o di ca men te, ope -
ra ções de dra ga gem, não pa re cem fac tí ve is pro pos -
tas que en vol vam apro fun da men to e alar ga men to,
em gran de es ca la, do ca nal na ve gá vel, ex ce to em pe -
que nos tre chos crí ti cos. O cus to de tal in ter ven ção
pode ser ava li a do pelo fato de que o alar ga men to da
ca lha do rio Ti e tê, em São Pa u lo, num tre cho de 24,5
qui lô me tros, com apro fun da men to mé dio de 2,5 me -
tros e am pli a ção da lar gu ra do rio para uma fa i xa de
41 a 46 me tros, en vol ve rá um cus to de R$688 mi -
lhões, se gun do in for ma ções da Se cre ta ria de Re cur -
sos Hí dri cos do Esta do de São Pa u lo.

As ações de ma nu ten ção da hi dro via, re a li za -
das ao lon go do tem po têm se mos tra do, tí mi das e in -
su fi ci en tes para as se gu rar con di ções para sua ope ra -
ção co mer ci al, cons ti tu in do-se hoje em um dos mais
gra ves pon tos de es tran gu la men to da eco no mia re gi -

o nal, face à in su fi ciên cia da lo gís ti ca de trans por tes
na área da ba cia, li mi tan do a ex pan são das ati vi da -
des eco nô mi cas por con ta das di fi cul da des para o es -
co a men to da pro du ção.

3.3 Ges tão de Ofer ta e De man da de Re cur sos Hí -
dri cos, Con fli tos de Uso e Impac tos Ambi en ta is

A Chesf en ten de que o gran de pro ble ma na ge -
ra ção de ener gia no Nor des te não é fal ta de ca pa ci da -
de ins ta la da no rio São Fran cis co, mas sim a ba i xa va -
zão no pe río do da seca que, jun to com as de man das
al ter na ti vas, obri ga as hi dre lé tri cas a ope ra rem
aquém de sua ca pa ci da de du ran te um pe río do do
ano. Embo ra esse qua dro de de man da de ener gia
deva al te rar-se no mé dio pra zo, o fato é que, atu al -
men te, a ca pa ci da de do sis te ma é de 10,7 mil MW,
con tra uma de man da mé dia de 6 mil MW e má xi ma
de 8 mil MW.

Assim, a im por ta ção de ener gia de ou tras re -
giões tor na-se im pres cin dí vel por mo ti vo da acen tu a -
da que da sa zo nal da va zão. No auge da seca, o ge -
ren ci a men to do es to que de água tor na obri ga tó rio um 
flu xo tão re du zi do que o sis te ma de hi dre lé tri cas pas -
sa a ope rar com ele va da ca pa ci da de oci o sa: daí a ne -
ces si da de de im por ta ção de ener gia.

Por to dos es ses mo ti vos, a Co mis são de Acom -
pa nha men to en ten de que os ór gãos fe de ra is li ga dos à
ener gia e re cur sos hí dri cos de vem ex plo rar, exa us ti va -
men te, to das as pos si bi li da des de ex pan são dos bar -
ra men tos no alto e na área mi ne i ra do mé dio São Fran -
cis co, como o ins tru men to pri vi le gi a do para o au men to
da va zão re gu la ri za da na ba cia, uma vez que es sas re -
giões, onde des pon tam os rios das Ve lhas, Pa ra ca tu e
Pa ra o pe ba, são as gran des pro du to ras de água, con -
tri bu in do com mais de 70% do de flú vio na ba cia.

Infor ma ções da Agên cia Na ci o nal de Águas in -
di cam que, en quan to nas áre as re fe ri das a va zão é de 
12 li tros por se gun do por qui lô me tro qua dra do, tal ín -
di ce se re duz a 4,5 li tros no mé dio São Fran cis co e a
va lo res bem me no res no sub-mé dio e ba i xo São
Fran cis co. Além dis so, a eva po ra ção na par te mais
alta da ba cia é cer ca de um ter ço da que se ve ri fi ca no 
re ser va tó rio de So bra di nho, cujo va lor é de 200 m3
por se gun do. Esses fa tos evi den ci am que as ca be ce i -
ras do rio cons ti tu em a re gião mais in di ca da para um
au men to sig ni fi ca ti vo na ca pa ci da de de ar ma ze na -
men to, por meio de bar ra gens com es pe lho d’água
re la ti va men te re du zi do. Se gun do a ANA, es ti ma ti vas
mu i to con ser va do ras mos tram a pos si bi li da de de que
essa re gu la ri za ção acres cen te até 300 m3 de água
por se gun do.

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26365

    307DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



No de cor rer dos tra ba lhos da Co mis são, in for -
ma ções re le van tes fo ram tra zi das pelo Ope ra dor Na -
ci o nal do Sis te ma (ONS), en ti da de vin cu la da ao Go -
ver no Fe de ral, mas do ta da de ele va do grau de au to -
no mia, res pon sá vel pelo ge ren ci a men to da ge ra ção e 
do trans por te de ener gia elé tri ca den tro do

Sis te ma Elé tri co Na ci o nal, abran gen do uma ca -
pa ci da de ins ta la da cons ti tu í da, em 95%, por hi dre lé -
tri cas. O sis te ma de ge ra ção, que se es pa lha por doze 
gran des ba ci as hi dro grá fi cas, en glo ba mais de no -
ven ta usi nas, qua ren ta das qua is en vol vem gran des
re ser va tó ri os.

Assim, o ge ren ci a men to das ba ci as hi dro grá fi -
cas bra si le i ras, den tre as qua is a do São Fran cis co, é
de ter mi na do, em alto grau, pela atu a ção do ONS e de 
suas com ple xas vin cu la ções ope ra ci o na is e le ga is
com a ANEEL e a ANA.

Esse sis te ma in ter li ga do e ge ren ci a do como um
con do mí nio re ves te-se de ab so lu ta im por tân cia es -
tra té gi ca para o Pais, por sua gran de fle xi bi li da de
para fa zer fren te a de se qui lí bri os re gi o na is na ofer ta
ener gé ti ca re sul tan tes de drás ti cas flu tu a ções plu vi o -
mé tri cas, ao per mi tir a “ex por ta ção” de ener gia de ba -
ci as su pe ra vi tá ri as para ba ci as de fi ci tá ri as.

Nes se con tex to, as pro pos tas do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal vi san do a trans po si ção das
águas do rio São Fran cis co para di ver sas áre as do
Nor des te fo ram con tes ta das de for ma enér gi ca, ten -
do em vis ta, in clu si ve, a cri se do rio, o que im pos si bi -
li tou, pelo me nos no pre sen te, sua im ple men ta ção.
Ao mes mo tem po, tem sido pro pos ta, como al ter na ti -
va, a trans po si ção das águas do rio To can tins para o
Nor des te.

O ONS ad vo ga que, le van do em con ta ape nas
as de man das do se tor elé tri co, uma trans po si ção das
águas do São Fran cis co se ria pos sí vel, in de pen den -
te men te de trans po si ção das águas do To can tins. Isto 
por que dé fi cits de ener gia no Nor des te, re sul tan tes
da re du ção no vo lu me de água no São Fran cis co, po -
de ri am, gra ças à in ter li ga ção do sis te ma de trans mis -
são, ser com pen sa dos, sem ma i o res di fi cul da des,
pela trans fe rên cia de ener gia pro du zi da na re gião
Nor te.

Essa cons ta ta ção é mu i to im por tan te para o ge -
ren ci a men to do rio, in de pen den te men te da re fe ri da
trans po si ção, pois re duz, sen si vel men te, as li mi ta -
ções im pos tas pela ge ra ção de ener gia, per mi tin do
flu tu a ções sig ni fi ca ti vas na va zão a ju san te dos gran -
des re ser va tó ri os, com vis tas a aten der de man das al -
ter na ti vas como ir ri ga ção e na ve ga ção.

Cum pre res sal tar que, em 2001, 26% da ener -
gia con su mi da no Nor des te fo ram su pri dos pela re -
gião Nor te, o que pos si bi li tou ope rar a usi na de So -
bra di nho com me nor des car ga de água e re sul tou em
me nor que da no ní vel do re ser va tó rio. Des se modo,
pode-se fa lar que hoje já exis te, do pon to  de vis ta da
ge ra ção de ener gia, uma sig ni fi ca ti va trans po si ção
das água To can tins para o Nor des te.

Deve-se con si de rar, ain da, que um ge ren ci a -
men to oti mi za do dos re ser va tó ri os com res pe i to à ir ri -
ga ção, abas te ci men to ur ba no e na ve ga ção pode tor -
nar ne ces sá ria, por lon gos pe río dos, uma va zão su -
pe ri or àque la que da ria se gu ran ça con tra a even tu al
ocor rên cia de dé fi cits na ge ra ção de ener gia du ran te
a es ta ção seca. Daí a im por tân cia de um pro gra ma de 
usi nas tér mi cas, que per mi ta ma i or fle xi bi li da de no
ge ren ci a men to da ba cia, com res pe i to ao uso múl ti -
plo, e ga ran ta, ao mes mo tem po, ní ve is ade qua dos de 
se gu ran ça.

A in ter li ga ção das ba ci as e a ge ra ção tér mi ca de 
ener gia to mam-se, jun ta men te com a mul ti pli ca ção
de bar ra gens de mé dio e pe que no por te, prin ci pal -
men te no alto São Fran cis co, fa to res vi ta is para uma
ex pan são do flu xo re gu la ri za do. A des pe i to das li mi ta -
ções na ca pa ci da de de in ves ti men to do País, são evi -
den tes a im por tân cia e a ur gên cia de pro mo ver-se a
ex pan são des sa rede de bar ra gens de re gu la ri za ção,
por seus imen sos be ne fí ci os so ci o e co nô mi cos, o que
per mi ti rá, ao mes mo tem po, que a ge ra ção tér mi ca de 
ele tri ci da de – a cha ma da com ple men ta ção tér mi ca –, 
pos sa, em ra zão de seu cus to ele va do, ser mi ni mi za -
da. Daí, tam bém, por que a ex pan são da rede in ter li -
ga da de trans mis são tor na-se ur gen te, como ins tru -
men to de fle xi bi li za ção do ge ren ci a men to da ofer ta
de água na ba cia do rio São Fran cis co.

As evi dên ci as dis po ní ve is mos tram que di fi cil -
men te a ge ra ção tér mi ca de ele tri ci da de po de rá,
mes mo no fu tu ro, com pe tir, em ter mos de cus tos,
com a hi dre le tri ci da de. Em maio do pre sen te ano foi
no ti ci a do que a PETROBRAS apre sen tou, no pri me i -
ro tri mes tre do ano, pre ju í zos nos in ves ti men tos em
usi nas tér mi cas, re a li za dos com o pro pó si to de mi ni -
mi zar o ris co de cor tes no for ne ci men to de ele tri ci da -
de. A em pre sa ce le brou con tra tos que ga ran tem a
com pra de ener gia ge ra da por ope ra do res pri va dos e
para a qual não foi pos sí vel uma re ven da, ao mer ca -
do, por pre ços atra ti vos. A re cu pe ra ção dos re ser va -
tó ri os no úl ti mo ve rão mo di fi cou as pers pec ti vas de
ofer ta, oca si o nan do drás ti ca re du ção nos pre ços e
tor nan do ine vi tá ve is os pre ju í zos. Não há evi dên cia
de que esse qua dro seja pas sa ge i ro, o que de mons -
tra que a ge ra ção de ener gia tér mi ca de ve rá ser man -
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ti da no pa ta mar mí ni mo com pa tí vel com a se gu ran ça
no for ne ci men to con ti nu a do de ener gia.

Os pro ble mas de cor ren tes de uti li za ção pre da -
tó ria e os con fli tos de uso na área dos re cur sos hí dri -
cos po dem ser ilus tra dos pelo caso re pre sen ta do
pelo rio Ver de Gran de. Esse cur so d’água, de apro xi -
ma da men te 500 qui lô me tros de ex ten são, teve que da 
tão drás ti ca em sua va zão que, em 1996, o Mi nis té rio
do Meio Ambi en te sus pen deu to das as li cen ças para
cap ta ção de água. A pro i bi ção não sur tiu efe i to, ten do
pros se gui do a ex plo ra ção de sor de na da, não só do rio 
mas tam bém da água sub ter râ neo com pro me ti men to
dos aqüí fe ros le vou, na tu ral men te, ao de sa pa re ci -
men to das nas cen tes. A ir ri ga ção con so me 85% do
re cur so, sen do que as águas su per fi ci a is ir ri gam 17
mil hec ta res e as sub ter râ ne as, 4 mil hec ta res.

Fren te a essa si tu a ção crí ti ca, a ANA re sol veu
ado tar o rio Ver de Gran de como ba cia pi lo to, es ta be -
le cen do uma agen da para a re cu pe ra ção do rio, em
acor do com o Esta do da Ba hia, por meio da Se cre ta -
ria de Infra-Estru tu ra e a Su pe rin ten dên cia de Re cur -
sos Hí dri cos, e com o Esta do de Mi nas Ge ra is, me di -
an te a Se cre ta ria de Meio Ambi en te e Insti tu to Mi ne i -
ro de Ges tão das Águas (IGAM). Essa co la bo ra ção
era im pres cin dí vel por que o rio, si tu a do na di vi sa de
Ba hia e Mi nas Ge ra is, é fe de ral, mas seus aflu en tes,
es ta du a is.

Esse es for ço ob je ti va es ta be le cer a ne ces sá ria
es tru tu ra ins ti tu ci o nal (co mi tê de ba cia, agên cia de
água) e a ado ção de me di das ime di a tas como a re cu -
pe ra ção dos so los, não tan to para re du zir a ero são,
mas prin ci pal men te para in cre men tar a re car ga dos
aqüí fe ros. Ou tra me di da de gran de im pac to é o es ta -
be le ci men to, nes sa ba cia hi dro grá fi ca, de uma sé rie
de bar ra gens para acu mu la ção, com vis tas a as se gu -
rar uma “pro du ção” con tí nua de água. Alguns des ses
em pre en di men tos já es tão sen do ob je to de con tra tos. 
A dis tri bu i ção das ou tor gas será re to ma da, bus can do
pri vi le gi ar sis te mas mais ra ci o na is como a ir ri ga ção
por go te ja men to.

To da via, em re u nião de pro du to res ru ra is re a li -
za da em Mon tes Cla ros (MG), em mar ço do pre sen te
ano, e des ti na da a dis cu tir a co bran ça pelo uso da
água, ale gou-se que em bo ra exis ta, des de 1988, um
Pla no de Re cu pe ra ção do Ver de Gran de, com pre vi -
são de que se jam cons tru í das de zes se te pe que nas
bar ra gens ao lon go do rio, ne nhu ma des sas obras foi
efe ti va da.

Agu dos con fli tos de uso têm ocor ri do, tam bém,
nos rios Ja ca ré e Sa li tre, no Esta do da Ba hia. No caso 
do rio Sa li tre, bem como do rio Gran de, lo ca li za do na
re gião de Bar re i ras (BA), sen do eles rios de do mí nio

es ta du al, a in ter ven ção da ANA, com vis tas a mi no rar
os pro ble mas ali exis ten tes, in clu si ve os re fe ren tes à
ex plo ra ção de águas sub ter râ ne as, tem sido in di re ta,
por meio de con vê ni os com ór gãos es ta du a is.

Para o to tal da ba cia, uma ex pan são da área ir ri -
ga da para 800 mil hec ta res, con for me re vis to an te ri or -
men te, se ria in viá vel com base na va zão re gu la ri za da
pos sí vel de ser ob ti da a par tir do atu al com ple xo de re -
ser va tó ri os, pois oca si o na ria um dé fi cit to tal men te ina -
ce i tá vel na ge ra ção de ener gia no sis te ma de re pre sas
a ju san te de So bra di nho. Nem mes mo acrés ci mo de
dez re ser va tó ri os pri o ri tá ri os nos aflu en tes do São
Fran cis co, pre vis tos pela Co de vasf, sa na ria esse dé fi -
cit, que só po de ria ser eli mi na do me di an te a cons tru -
ção de seis re ser va tó ri os adi ci o na is na ca lha do rio,
con for me de fi ni do nos es tu dos, re a li za dos pela em pre -
sa, a que se fez re fe rên cia an te ri or men te.

A ex tre ma com ple xi da de de to das es sas ques -
tões de ofer ta e de man da de água e a mul ti pli ci da de
de agên ci as vin cu la das ao se tor evi den ci am, de for -
ma dra má ti ca, a ne ces si da de de ope ra ção ur gen te do 
Co mi tê da Ba cia do São Fran cis co, como foro pri vi le -
gi a do de ges tão.

3.4 A co bran ça pelo uso dos Re cur sos Hí dri cos
Nos úl ti mos dez anos, ini ci ou-se, no Bra sil, a su -

pe ra ção do fal so con ce i to de que os re cur sos hí dri cos 
se ri am pra ti ca men te ines go tá ve is, equí vo co que le -
vou a pa drões de con su mo per du lá rio e ao des ca so
com a cres cen te po lu i ção hí dri ca.

A su pe ra ção do es ta do per ma nen te de so ci a li za -
ção dos pre ju í zos am bi en ta is co me ça, efe ti va men te, a
par tir da pro mul ga ção da Lei nº 9.433, de 1997, que
es ta be le ceu a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos
e cri ou a co bran ça pelo uso des ses re cur sos, de modo
a in cor po rar os prin cí pi os am bi en ta is “usuá rio-pa ga -
dor” e “po lu i dor-pa ga dor”, como for ma de cor re ção das 
ex ter na li da des ne ga ti vas no uso das águas.

Vale res sal tar o art. 19 des sa lei, onde se de ter -
mi na que essa co bran ça visa re co nhe cer a água como
bem eco nô mi co e dar ao usuá rio uma in di ca ção de
seu real va lor, in cen ti var a ra ci o na li za ção do uso da
água e ob ter re cur sos fi nan ce i ros para o fi nan ci a men to 
dos pro gra mas e in ter ven ções con tem pla dos nos Pla -
nos de Re cur sos Hí dri cos. Além dis so, o art. 22 pre vê
que os va lo res ar re ca da dos por meio des se ins tru -
men to se rão apli ca dos pri o ri ta ri a men te na ba cia hi dro -
grá fi ca em que fo ram ge ra dos e des ti na dos ao fi nan ci -
a men to de es tu dos, pro je tos e obras in clu í dos nos Pla -
nos de Re cur sos Hí dri cos, bem como na im plan ta ção
e cus te io de ór gãos e en ti da des do Sis te ma Na ci o nal
de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos.
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A co bran ça con tri bu i rá, de modo de ci si vo, para
mi ni mi zar não ape nas as quan ti da des con su mi das,
mas tam bém a con ta mi na ção das águas uti li za das e,
si mul ta ne a men te, para cons ci en ti zar os usuá ri os so -
bre o va lor da água, in du zin do-os a uma uti li za ção
mais par ci mo ni o sa do re cur so.

Deve-se en fa ti zar que, no to can te a ou tor ga de
di re i tos e co bran ça pelo uso da água, a com pe tên cia
do Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos (CNRH)
li mi ta-se a es ta be le cer cri té ri os ge ra is, ca ben do aos
co mi tês de ba ci as hi dro grá fi cas de fi nir os me ca nis -
mos de co bran ça e su ge rir os va lo res a se rem apli ca -
dos. To da via, o âm bi to no qual essa co bran ça se tor na 
ope ra ci o nal é o das Agên ci as de Água, que de sem pe -
nham pa pel de se cre ta ria exe cu ti va do res pec ti vo co -
mi tê, ca ben do a elas, en tre ou tras com pe tên ci as, su -
ge rir os ní ve is ta ri fá ri os, efe tu ar a co bran ça e acom -
pa nhar a ad mi nis tra ção fi nan ce i ra dos re cur sos ar re -
ca da dos.

A co bran ça pas sou a exis tir, de modo con cre to,
em mar ço do pre sen te ano, quan do o CNRH apro vou
pro pos ta en ca mi nha da pelo Co mi tê para Inte gra ção
da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Pa ra í ba do Sul
(CEIVAP), rio de do mí nio da União. Numa eta pa ini ci -
al, a co bran ça in ci di rá ape nas so bre gran des con su -
mi do res – in dús tri as e com pa nhi as de sa ne a men to,
com ta ri fa es ta be le ci da em R$0,02 por me tro cú bi co
de água, va lor que será re du zi do para RS0,008 quan -
do ela for de vol vi da aos cur sos d’água após o de vi do
tra ta men to.

Essa ini ci a ti va pi o ne i ra do CEIVAP re ve la al -
guns com po nen tes que obri ga to ri a men te de vem pre -
ce der o iní cio da co bran ça: a apro va ção de um Pla no
de Re cur sos Hí dri cos da Ba cia; a ins ti tu i ção de uma
agên cia de água; a de fi ni ção de usos con si de ra dos
in sig ni fi can tes. Ela trou xe à luz al gu mas ques tões
fun da men ta is, que de ve rão ser de fron ta das tam bém
no caso da ba cia do rio São Fran cis co, e que são bre -
ve men te ana li sa das a se guir.

a) A co bran ça não pode re ves tir-se de ca rá ter
uni la te ral, com im po si ção, pela au to ri da de go ver na -
men tal, de cima para ba i xo. So men te por meio de
uma dis cus são exa us ti va com os mais di ver sos seg -
men tos so ci a is, es pe ci al men te os usuá ri os, tor na-se
pos sí vel es ta be le cer pa drões de na tu re za con sen su -
al que re du zam a re sis tên cia ao pa ga men to por um
bem que sem pre foi gra tu i to.

b) No caso do rio São Fran cis co essa dis cus são
tor na-se es pe ci al men te com ple xa pela enor me di ver -
si da de fí si ca e so ci o e co nô mi ca pre sen te em um es -
pa ço ter ri to ri al tão vas to. Sob to dos os as pec tos, há
re la ti va men te pou co em co mum en tre o alto e o ba i xo

São Fran cis co, e es sas di fe ren ças ma ni fes tam-se em
múl ti plas es fe ras: ta xas de ur ba ni za ção, ta ma nho de
ci da des, ren da per ca pi ta, con cen tra ção de in dús tri -
as e ati vi da de mi ne ral, pa drões de ocu pa ção do solo,
en tre ou tras.

c) Essa di ver si da de es tru tu ral oca si o na for tes
de man das por tra ta men tos di fe ren ci a dos que, em bo -
ra so ci al men te le gí ti mos, po dem ge rar con fli tos in ter -
mi ná ve is e co lo car em ris co a pos si bi li da de de ser es -
ta be le ci do um pa drão uni for me de co bran ça em toda
a ba cia.

d) No caso de rios fe de ra is, como o São Fran cis -
co, há o ris co de que, em cada es ta do, as ta ri fas pro -
pos tas para es ses rios es te jam em ní ve is mu i to di fe -
ren tes dos pro pos tos para os aflu en tes; ou, ain da, a
pos si bi li da de de que ocor ram gran des di fe ren ças ta ri -
fá ri as en tre es ta dos, no to can te a aflu en tes que, em -
bo ra si tu a dos em es ta dos di fe ren tes, per ten çam a
uma mes ma ba cia hi dro grá fi ca fe de ral. Daí a ne ces si -
da de de uma cer ta pri ma zia do co mi tê fe de ral so bre
os co mi tês es ta du a is exis ten tes na mes ma ba cia.

e) Para que haja uni for mi da de ta ri fá ria, as dis -
cus sões de vem ser tra va das no mais am plo foro – o
co mi tê de ba cia que cor res pon da a todo o ter ri tó rio
abran gi do pelo rio São Fran cis co. Tra ta-se de for mi -
dá vel de sa fio, pela ne ces si da de de com pa ti bi li zar as
de ter mi na ções des se gran de foro com as pro po si -
ções for mu la das em uma am pla e ne ces sá ria rede de
co mi tês de ba ci as de âm bi to es ta du al.

f) Já exis te am pla con cor dân cia de que, no to -
can te à co bran ça, não pode ha ver ex ce ções, de ven do 
o di fe ren ci al si tu ar-se na fi xa ção da ta ri fa. E cer to que
o se tor agrí co la, onde pre va le cem es tru tu ras mais
com pe ti ti vas na pro du ção, ope ra com ta xas de re tor -
no tra di ci o nal men te in fe ri o res às de ou tros seg men -
tos da eco no mia, li mi tan do sua ca pa ci da de de pa ga -
men to. To da via, mes mo em seg men tos eco no mi ca -
men te mais frá ge is, a isen ção é in jus ti fi cá vel: pri me i ro 
por que evi den cia uma au sên cia de equa ni mi da de,
que ten de a pro vo car re sis tên ci as ge ne ra li za das ao
pa ga men to; e, em se gun do lu gar, por que eli mi na todo 
es tí mu lo fi nan ce i ro à ado ção de sis te mas pro du ti vos
mais efi ci en tes no uso da água. Cum pre en fa ti zar
que, em todo o mun do, o con su mo de água é in ten si -
vo na agri cul tu ra, cons ti tu in do ela o se tor que ope ra
com ba i xa efi ciên cia. Essas ques tões as su mem gran -
de re le vân cia em re giões ca rac te ri za das por um for te
avan ço da agri cul tu ra ir ri ga da, tais como as de Pe tro -
li na – Ju a ze i ro e do Oes te ba i a no.

g) Nas dis cus sões ocor ri das no âm bi to do
CEIVAP, uma re cla ma ção re cor ren te en tre os usuá ri -
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os tem sido a de que, em rios de do mí nio da União,
tais como o Pa ra í ba do Sul, os va lo res ar re ca da dos
se rão con cen tra dos no go ver no fe de ral, não ha ven do
ga ran ti as de que se rão efe ti va men te apli ca dos na -
que la ba cia. Exis te mes mo o re ce io de que eles se jam 
des vi a dos para ou tras apli ca ções não vin cu la das ao
ge ren ci a men to de re cur sos hí dri cos. A esse pro pó si to 
vale lem brar que, na Assem bléia Le gis la ti va do Esta -
do de São Pa u lo, foi apre sen ta do, em 1998, o Pro je to
de Lei (PL) nº 20/98, que pre via a co bran ça es ta du al
pelo uso da água e que foi subs ti tu í do, com ob je ti vo
se me lhan te, pelo PL nº 676, de 2000. A tra mi ta ção
des se novo pro je to ga nhou ím pe to a par tir da ins ti tu i -
ção da co bran ça, pelo CEIVAP, na ba cia do rio Pa ra í -
ba do Sul, pois os prin ci pa is agen tes en vol vi dos (ins ti -
tu i ções do go ver no es ta du al, en ti da des em pre sa ri a is, 
or ga ni za ções não-go ver na men ta is) pas sa ram a de -
man dar mais fir me men te urna ta ri fa es ta du al, por
acre di ta rem que, nes se caso, os re cur sos ar re ca da -
dos se rão efe ti va men te apli ca dos nas ba ci as si tu a -
das no Esta do.

h) No caso do pro je to em tra mi ta ção no Esta do
de São Pa u lo tem ha vi do for te pres são da in dús tria no 
sen ti do de que a lei es ta be le ça um va lor má xi mo para
a ta ri fa, tan to na cap ta ção da água quan to na des car -
ga dos eflu en tes lí qui dos. Essa pro pos ta, que ten de a
pre va le cer, en fren ta opo si to res que vêem nela a que -
bra de um dos fun da men tos da co bran ça como ins tru -
men to de ges tão, pois re ti ra dos co mi tês de ba cia o
po der de de fi nir tais va lo res.

i) O es ta be le ci men to das ta ri fas pe los Co mi tês
de Ba ci as cons ti tui um for te ins tru men to para es ti mu -
lar ou de ses ti mu lar de ter mi na dos usos em cir cuns -
tân ci as ou ba ci as es pe cí fi cas (e o São Fran cis co
cons ti tui, sem um rio es pe ci al pela sua lo ca li za ção no
semi-ári do), sen do de sa con se lhá vel que re gras ge ra -
is ve nham a ser apli ca das a to dos os co mi tês de ba ci -
as de um mes mo Esta do e, mu i to me nos, os dos rios
fe de ra is.

No iní cio de 2002 foi apro va da na Ba hia, por
meio de lei es ta du al, a co bran ça pelo uso da água nos 
rios sob ju ris di ção do es ta do, pro vo can do re a ções por 
par te da Asso ci a ção dos Agri cul to res e Irri gan tes do
Oes te da Ba hia (AIBA). Uma re cla ma ção é re fe ren te
ao cus to, sob o ar gu men to de que o pa ga men to de
R$0,01 por me tro cú bi co vai re pre sen tar cus to in su -
por tá vel para o pro du tor ru ral. Ou tra que i xa diz res pe i -
to ao des ti no dos re cur sos ar re ca da dos. A lei es ta du al 
não ga ran te que os va lo res se rão apli ca dos na ba cia
onde fo ram ar re ca da dos; na ver da de, está pre vis ta a
cri a ção de um fun do ge ren ci a do pelo go ver no es ta du -

al, pelo qual es ses re cur sos se rão re dis tri bu í dos en -
tre as ba ci as.

3.5 Aspec tos da Atu a ção Go ver na men tal
No pri me i ro tri mes tre do cor ren te ano foi no ti ci a -

do que o Go ver no Fe de ral de ci diu pro mo ver uma ci -
são da CHESF, com a cri a ção de três em pre sas. A pri -
me i ra de ve rá ser a Com pa nhia Ener gé ti ca e de De -
sen vol vi men to Hí dri co do Nor des te, que fi ca rá com
15 das 16 usi nas da CHESF e uma ca pa ci da de ins ta -
la da de 7,7 mil MW, ai in clu í das as ter me lé tri cas de
Bon gi, em Per nam bu co, e Ca ma ça ri, na Ba hia. Essa
com pa nhia, a ser in te gral men te con tro la da pela
União, terá du pla fun ção: ge rar ener gia e atu ar como
ope ra do ra dos re cur sos hí dri cos no Nor des te.

A se gun da em pre sa de ve rá ser a “CHESF Xin -
gó”, que terá como úni co ati vo a hi dre lé tri ca de Xin gó
e her da rá a ma i or par te da dí vi da da CHESF. A ter ce i -
ra será a Ele tro brás Trans mis são do Nor des te, res -
pon sá vel pela ad mi nis tra ção dos ati vos de trans mis -
são (li nhas e sub-es ta ções).

A cons ti tu i ção da Com pa nhia de De sen vol vi -
men to Hí dri co, nos mol des pro pos tos, en vol ve pelo
me nos dois equí vo cos. O pri me i ro é o fato de que,
em bo ra ela deva abran ger a ges tão de re cur sos hí dri -
cos de todo o Nor des te, ela não en glo ba ria toda a ba -
cia do São Fran cis co, uma vez que o ter ri tó rio mi ne i ro
da ba cia é área sob con ces são da CEMIG, e de onde
pro vém mais de 70% da va zão do rio – ou seja, não
ha ve ria uma efe ti va ges tão de ofer ta. O se gun do pro -
ble ma é o con fli to de in te res ses: a em pre sa sena res -
pon sá vel pelo ge ren ci a men to da água para aten di -
men to de de man das con fli tan tes de múl ti plos usuá ri -
os, mas se ria, ela mes ma, um dos gran des usuá ri os.

Embo ra man te nha o con fli to de in te res ses, deve 
ser ana li sa da a pro pos ta do Co mi tê Exe cu ti vo de
Estu dos Inte gra dos da Ba cia Hi dro grá fi ca do Vale do
São Fran cis co – Ceeivasf, no sen ti do de que a nova
em pre sa cons ti tua a Com pa nhia Ener gé ti ca e de De -
sen vol vi men to dos Re cur sos Hí dri cos da Ba cia do
Rio São Fran cis co e do Nor des te, nos mol des da Su -
pe rin ten dên cia do Vale do Ten nes see (EUA), na qual
es ta ri am abri ga dos os seg men tos de ge ra ção de
ener gia, ir ri ga ção, hi dro vi as, aqüi cul tu ra, in ter li ga ção
de ba ci as e trans por te in ter mo dal.

Já é uni ver sal men te re co nhe ci do que a ges tão
de re cur sos hí dri cos em uma ba cia hi dro grá fi ca deve
ser re a li za da de for ma in te gra da, le van do em con si -
de ra ção to das as gran des in ter ven ções em cur so
nes se es pa ço ter ri to ri al. Por isso mes mo, a to ta li da de
da ba cia deve cons ti tu ir a uni da de para o pla ne ja men -
to des ses re cur sos.
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Além dis so, não fi cou es cla re ci da a si tu a ção de
uma ou tra agên cia fe de ral, – a Co de vasf, que atua em
toda a ba cia, onde tem lar ga ex pe riên cia, res pon sá vel
pe los tra ba lhos de ir ri ga ção e su ces so ra da an ti ga Co -
mis são do Vale do São Fran cis co, cons ti tu í da em me a -
dos do sé cu lo pas sa do, e que ain da re cen te men te teve 
es ten di da sua atu a ção ao vale do rio Par na í ba, a se -
gun da mais im por tan te ba cia da ma cro-re gião.

Embo ra não te nha re la ção di re ta com a po lí ti ca
de re cur sos hí dri cos da ba cia, me re ce re gis tro a ini ci -
a ti va go ver na men tal de pro por a cri a ção de uma uni -
ver si da de com sede em Pe tro li na (PE), na área da ba -
cia, de no mi na da, pelo Con gres so Na ci o nal, Uni ver si -
da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co, dan do-lhe
um ca rá ter mul ti-cam pi, en glo ban do ini ci al men te Pe -
tro li na (PE) e Ju a ze i ro (BA), mas pre ven do sua ex -
pan são para ou tras áre as do semi-ári do. Na me di da
em que as su ma sua iden ti da de re gi o nal, essa ins ti tu i -
ção po de rá se cons ti tu ir, ao lon go do tem po, na prin ci -
pal base de es tu dos so bre a ba cia hi dro grá fi ca do rio
São Fran cis co e o seu de sen vol vi men to sus ten tá vel,
sen do de se já vel que o es tu do dos re cur sos am bi en -
ta is e das ciên ci as agrí co las se tor nem, den tre ou tras, 
suas áre as de ex ce lên cia.

No de cor rer da apre sen ta ção pelo Dr. Antô nio
Fé lix Do min gues, re pre sen tan te da ANA, hou ve
ques ti o na men to so bre even tu al su per po si ção hi e rár -
qui ca en tre os co mi tês de ba cia dos rios São Fran cis -
co e Ver de Gran de. Foi es cla re ci do que a Agên cia ain -
da não tem uma de fi ni ção so bre o re la ci o na men to en -
tre es sas duas ins tân ci as; uma pos si bi li da de aven ta -
da foi a de que o co mi tê do rio Ver de Gran de te nha
uma re pre sen ta ção jun to ao do São Fran cis co. Qu an -
to à agên cia de ba cia, a ANA en ten de que, em prin cí -
pio, deve exis tir uma úni ca para todo o rio.

A Co mis são de Acom pa nha men to ar gu men tou
que, an tes mes mo do es ta be le ci men to de fi ni ti vo do
Co mi tê de Ba cia, por meio da pró pria ANA de -
ver-se-ia ini ci ar a co bran ça pela água uti li za da pe las
em pre sas ge ra do ras de ener gia, uma vez que se
cons ti tui no ma i or usuá rio das águas do São Fran cis -
co e os gas tos na re gu la ri za ção da va zão vão se re fle -
tir na ga ran tia da exis tên cia do in su mo para essa
mes ma ati vi da de. Pon de rou-se que o pa ga men to que 
o se tor elé tri co faz, a Esta dos e Mu ni cí pi os, re pre sen -
ta ape nas uma com pen sa ção a es ses en tes da Fe de -
ra ção pe las per das re sul tan tes da inun da ção de par -
ce la de seus ter ri tó ri os. Ade ma is, os re cur sos de cor -
ren tes des se pa ga men to de ve rão ser vin cu la dos a
apli ca ções na pró pria ba cia.

Em re la ção a con fli tos de com pe tên cia, eles têm 
se ma ni fes ta do até mes mo den tro dos Esta dos, tais

como o ma ni fes ta do, por exem plo, no Esta do de San -
ta Ca ta ri na, en tre a Se cre ta ria de Meio Ambi en te e a
Fun da ção Esta du al de Meio Ambi en te (FATMA), com
res pe i to à com pe tên cia para a con ces são de ou tor -
gas. Esses con fli tos de vem ser vis tos, po rém, como
par te ine vi tá vel, mas tem po rá ria, do com ple xo pro -
ces so de im plan ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos.

A idéia de que o abas te ci men to de água, o tra ta -
men to de es go tos e a des po lu i ção de um rio de vem
ser tra ta dos, de for ma con jun ta, pe los go ver nos fe de -
ral, es ta du a is e mu ni ci pa is e pela so ci e da de ci vil foi
en fa ti za da no Se mi ná rio “Água e Pac to Fe de ra ti vo”,
re a li za do em mar ço do cor ren te ano, em co me mo ra -
ção ao Dia Mun di al da Água. É con sen su al na ANA
que os cri té ri os de ou tor ga e os de co bran ça pela uti li -
za ção da água de vam ser in te gra dos.

Na Ba hia, in for ma ções do Cen tro de Re cur sos
Ambi en ta is (CRA) dão con ta de que já fo ram de sen -
vol vi dos pla nos di re to res para as tre ze ba ci as hi dro -
grá fi cas do Esta do e está sen do ela bo ra do o Pla no
Esta du al de Re cur sos Hí dri cos.

Aten den do a re co men da ções for mu la das no 1º
Re la tó rio Pre li mi nar da Co mis são de Acom pa nha -
men to do Pro je to de Re vi ta li za ção do Rio São Fran -
cis co, apro va do pela Co mis são em de zem bro de
2001, a ANA con fir mou a ado ção das se guin tes pro vi -
dên ci as:

a) so li ci tou à Ane el, à CEMIG, à CHESF e ao
ONS a in di ca ção de re pre sen tan tes para os tra ba -
lhos, a se rem co or de na dos pela ANA, com vis tas à
de fi ni ção de uma po lí ti ca para a im plan ta ção de no -
vas bar ra gens nos rios que com põem a Ba cia Hi dro -
grá fi ca do Rio São Fran cis co;

b) fir mou con vê nio com o Go ver no da Ba hia
para a im ple men ta ção de um pro je to de en ge nha ria
vol ta do para a re cu pe ra ção das con di ções de na ve -
ga bi li da de no mé dio São Fran cis co;

c) tem de sen vol vi do ar ti cu la ção com o ONS
com vis tas a pre ser var e ga ran tir as con di ções de na -
ve ga bi li da de do rio São Fran cis co en tre Pi ra po ra e
Ju a ze i ro, as se gu ran do, ao mes mo tem po, o fun ci o na -
men to dos pro je tos de ir ri ga ção.

Por sua vez a Chesf, tam bém aten den do às re co -
men da ções con ti das no re fe ri do re la tó rio, en vi ou co -
mu ni ca do a esta Co mis são es cla re cen do que, a par tir
de um con vê nio ce le bra do com a em pre sa, em 1976, o 
go ver no do Esta do da Ba hia as su miu ple na men te to -
dos os en car gos e obri ga ções re la ti vas aos se guin tes
ser vi ços pú bli cos de in te res se da co mu ni da de ri be i ri -
nha do lago de So bra di nho: edu ca ção, sa ú de, se gu -
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ran ça, ener gia elé tri ca, re gu la ri za ção fun diá ria, sis te -
ma viá rio e de sen vol vi men to de ati vi da des eco nô mi -
cas na bor da do lago (pes ca, aqüi cul tu ra, pe cuá ria).

Com res pe i to à cri se ener gé ti ca de 2001, e vi -
san do mi ti gar im pac tos ne ga ti vos so bre usos al ter na -
ti vos do rio, a em pre sa ado tou as se guin tes pro vi dên -
ci as: a) su ge riu um vo lu me de 1.000 m3/s como va -
zão mí ni ma a ser li be ra da en tre a re pre sa de So bra di -
nho e a foz do São Fran cis co, su ges tão apro va da pela 
Câ ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca
(CGCE); b) apre sen tou pro pos ta, igual men te apro va -
da, de au men to nas co tas de con su mo men sal de
ener gia elé tri ca para pro je tos de ir ri ga ção si tu a dos
en tre So bra di nho e Ita pa ri ca; c) con ce deu um cré di to
de R$2,1 mi lhões à Co de vasf, para ade quar as cap ta -
ções de água de pro je tos pú bli cos de ir ri ga ção no ba i -
xo São Fran cis co às va zões re du zi das do rio.

A em pre sa en vi ou, ain da, a esta Co mis são, os
se guin tes es cla re ci men tos com res pe i to a ações
emer gen ci a is de apo io à po pu la ção das mar gens do
re ser va tó rio de So bra di nho: a) a CGCE op tou por não 
en cam par a su ges tão da CHESF de ofi ci a li zar um
“Pro gra ma So bra di nho para De sen vol vi men to da Bor -
da do Lago”; b) um pro gra ma ini ci al, pro pos to pelo go -
ver no da Ba hia, no to tal de R$6,5 mi lhões, foi subs ti -
tu í do por ou tra ver são do Esta do e dos Mu ni cí pi os, no 
va lor de R$13,8 mi lhões, que foi sub me ti da pelo Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia (MME) à CGCE, com a
pro mes sa de que Esta do e Mu ni cí pi os apre sen ta ri am
um de ta lha men to da pro pos ta, o que não acon te ceu;
c) ins ta da pelo MME, a CHESF apre sen tou sua ver -
são para o re fe ri do pro gra ma, num to tal de R$10 mi -
lhões, in ti tu la da “Mu ni cí pi os da bor da do Lago de So -
bra di nho – Me di das mi ti ga do ras do efe i to da cri se hi -
dro e ner gé ti ca”, pro pos ta que foi sub me ti da pelo MMF 
ao Mi nis té rio de Inte gra ção (MI). O fato é que re tor nou 
o pe río do chu vo so sem que pro vi dên ci as efe ti vas
hou ves sem sido to ma das, o que sig ni fi ca a re cor rên -
cia dos pro ble mas na pró xi ma seca.

Em ja ne i ro do cor ren te ano, o Go ver no da Ba hia,
por meio da Se cre ta ria do Pla ne ja men to, Ciên cia e
Tec no lo gia do Esta do as si nou con tra to com a Fun da -
ção de Estu dos e Pes qui sas Aquá ti cas de São Pa u lo
(FUNDESPA) para a re a li za ção de es tu dos e for mu la -
ção de pro je tos em es ca la pi lo to para re vi ta li za ção do
rio São Fran cis co no tre cho Ibo ti ra ma – Ju a ze i ro, numa 
ex ten são de 600 qui lô me tros. Alguns dos as pec tos a
se rem con tem pla dos pe los tra ba lhos são: hi dro lo gia
de rios se le ci o na dos, com va zões aflu en tes e de flu en -
tes das usi nas exis ten tes; sis te ma ener gé ti co in ter li ga -
do, ne ces si da des de água em ho ri zon tes de cin co e
dez anos para agri cul tu ra, abas te ci men to e sa ne a -

men to; no vas fon tes de ener gia; ní ve is de pro du ção
agrí co la e in dus tri al; in fra-es tru tu ra da ba cia; ma pe a -
men to da ocu pa ção do solo; de li mi ta ção de tre chos
crí ti cos no rio.

Ou tra ini ci a ti va que me re ce des ta que no Pro -
gra ma de Con ser va ção e Re vi ta li za ção do São Fran -
cis co é o con vê nio ce le bra do en tre o Mi nis té rio do
Meio Ambi en te e o Mi nis té rio Pú bli co de Mi nas Ge ra is 
com o ob je ti vo de es tru tu rar Co or de na do ri as de Meio
Ambi en te nas sub-ba ci as dos rios Ver de Gran de, Pa -
ra ca tu, Uru cu ia, Pa ra o pe ba, Ve lhas e no alto São
Fran cis co. To dos os Mi nis té ri os Pú bli cos es ta du a is já
es tão mo bi li za dos.

Re le van te, ain da, no mes mo Esta do é o Pro je to
Ma nu el zão, vol ta do para ações am bi en ta is, que in clu -
em a re cu pe ra ção dos rios, que vem sen do im ple men -
ta do por meio de con vê nio en tre o MMA e a Uni ver si -
da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, en vol ven do par ce ri as
com ins ti tu i ções pú bli cas e da so ci e da de or ga ni za da.

Uma ini ci a ti va de suma im por tân cia para a re vi -
ta li za ção do rio São Fran cis co e o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al de todo o vale é o Pro je to de Ge -
ren ci a men to Inte gra do das Ati vi da des De sen vol vi das
em Ter ra na Ba cia do São Fran cis co (Pro je to São
Fran cis co –ANA/GEF/PNUMA/OEA), que se en con -
tra em ple na exe cu ção, e que en vol ve a par ti ci pa ção
do Pro gra ma das Na ções Uni das para o Meio Ambi -
en te (PNUMA), da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri -
ca nos (OEA), dos Go ver nos dos Esta dos de Mi nas
Ge ra is, Ba hia, Per nam bu co, Ala go as e Ser gi pe, bem
como de em pre sas pú bli cas, uni ver si da des e or ga ni -
za ções da so ci e da de ci vil.

Den tre os múl ti plos ob je ti vos do pro je to me re -
cem des ta que a iden ti fi ca ção e a quan ti fi ca ção do
grau em que as ati vi da des ter res tres e a re gu la ri za -
ção do rio in flu en ci am a hi dro lo gia, a qua li da de da
água, es pe ci al men te o trans por te de se di men tos e
nu tri en tes, a pes ca e a eco lo gia aquá ti ca em todo o
sis te ma; a ob ten ção de da dos quan ti ta ti vos para a de -
ter mi na ção de ações es tra té gi cas des ti na das a oti mi -
zar o uso múl ti plo dos re cur sos hí dri cos na ba cia; o
ma pe a men to da re gião, com vis tas à de ter mi na ção
das pri o ri da des e das con di ções de uti li za ção da ter -
ra, além do es ta be le ci men to de um sis te ma de alo ca -
ção do uso das águas.

3.6 Qu es tões So ci a is e Mo bi li za ção
Con for me já apon ta do em ou tro ca pi tu lo des se

re la tó rio, o pro ble ma da po bre za, agu do na ma i or par -
te da ba cia do rio São Fran cis co, as su me cla ro per fil
de mi sé ria ru ral na re gião do semi-ári do. A Co mis são
com pre en de que o Pro je to de Re vi ta li za ção não
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pode, de modo al gum, li mi tar-se aos as pec tos es tri ta -
men te am bi en ta is, de ven do con tem plar ações que,
di re ta ou in di re ta men te, con tri bu am para a su pe ra ção 
des se qua dro so ci al. Além dis so, é con sen su al a no -
ção de que a de fe sa do meio am bi en te tor na-se ex tre -
ma men te pro ble má ti ca quan do a qua se to ta li da de da
po pu la ção vive em con di ções de ex clu são so ci al.

Daí por que a Co mis são de fen de, de modo in ci -
si vo, a ex pan são da agri cul tu ra ir ri ga da em toda a ba -
cia, por sua ele va da ca pa ci da de de ge rar opor tu ni da -
des de em pre go para a mão-de-obra lo cal, prin ci pal -
men te no to can te ao seg men to re pre sen ta do pela fru -
ti cul tu ra. Nes sa es fe ra, os ór gãos go ver na men ta is,
es pe ci al men te a Co de vasf, de vem in cen ti var o es ta -
be le ci men to de pro je tos vol ta dos para pe que nos pro -
du to res ru ra is, jun to a pó los de agri cul tu ra em pre sa ri -
al, de modo a pos si bi li tar o apro ve i ta men to de eco no -
mi as ex ter nas, prin ci pal men te no to can te a es tru tu ras 
de co mer ci a li za ção e de as sis tên cia téc ni ca.

O es ta be le ci men to de pro je tos agrí co las des sa
na tu re za faz-se par ti cu lar men te ne ces sá rio nas áre -
as que mar ge i am o rio São Fran cis co, a ju san te da re -
pre sa de Xin gó, uma vez que o sis te ma tra di ci o nal de
agri cul tu ra, ba se a do na ir ri ga ção na tu ral pe las che i as 
que ocor ri am an te ri or men te, de i xou de exis tir após o
es ta be le ci men to do com ple xo de re pre sas. Ini ci a ti vas
des sa or dem po dem re pre sen tar o pas so ini ci al para
uma re con ver são eco nô mi ca da re gião, ain da que li -
mi ta da, em face des se novo qua dro, que cer ta men te
é ir re ver sí vel.

No to can te à pes ca tra di ci o nal, base de sus ten -
to de gran de par te da po pu la ção ri be i ri nha, a Co mis -
são cons ta ta um qua dro ca rac te ri za do por de ca dên -
cia, re sul tan te não só da de gra da ção am bi en tal no
rio, dos efe i tos ne ga ti vos das re pre sas so bre a mi gra -
ção e a re pro du ção dos pe i xes e, tam bém, da pes ca
pre da tó ria que se per pe tua pe las con di ções de mi sé -
ria lo cal e pe las evi den tes de fi ciên ci as nos ins tru men -
tos de fis ca li za ção.

A Cemig tem apo i a do a pis ci cul tu ra no São Fran -
cis co, por meio de con vê ni os com a Co de vasf e pro je -
tos de pes qui sa com di ver sas uni ver si da des bra si le i -
ras, do que re sul ta ram cer ca de 400 tra ba lhos ci en tí fi -
cos. Tem pro mo vi do a pro du ção anu al de 300 mil ale vi -
nos, re a li za do cur sos anu a is de aqüi cul tu ra, es ta be le -
ci do es tru tu ras para trans po si ção de car du mes e já re -
a li zou cer ca de 40 pe i xa men tos co mu ni tá ri os.

A Co de vasf de sen vol ve um pro gra ma vol ta do
para a im plan ta ção de pó los de aqüi cul tu ra e pes ca
para a pro du ção co mer ci al de pes ca do. As pes qui sas
têm sido de sen vol vi das por uma rede cons ti tu í da por
seis es ta ções de pis ci cul tu ra. Esse tra ba lho tem ge ra -

do tec no lo gi as para a pro du ção de ale vi nos e cul ti vo
de pe i xes, cur sos para ca pa ci ta ção de téc ni cos, edi ção 
de pu bli ca ções téc ni cas e for ne ci men to de ma tri zes.

A Co de vasf já de tém a tec no lo gia para o cul ti vo
in ten si vo de pe i xes nos ca na is de ir ri ga ção e para a
cri a ção em tan ques-rede nos rios e nos gran des re -
ser va tó ri os. A ins ti tu i ção, in clu si ve, já iden ti fi cou cin co 
áre as com gran de po ten ci al para se trans for ma rem
em pó los aqüí co las, des de o nor te de Mi nas Ge ra is
até o ba i xo São Fran cis co; con si de ra, in clu si ve, que
essa úl ti ma re gião de tém con di ções de trans for -
mar-se no ma i or pólo de pis ci cul tu ra em águas in te ri -
o res na Amé ri ca La ti na.

As evi dên ci as in di cam, to da via, que esse po ten -
ci al ain da está pra ti ca men te ina pro ve i ta do, pois a ex -
plo ra ção co mer ci al é in ci pi en te. Só re cen te men te
teve iní cio a im plan ta ção de ati vi da de em pre sa ri al de
aqüi cul tu ra em lar ga es ca la no pólo de Pa u lo Afon so,
com a par ti ci pa ção de as so ci a ções de cri a do res de
pe i xes.

Enquan to per du ra esse qua dro, é es sen ci al que
se ga ran ta a so bre vi vên cia da pes ca ar te sa nal, de -
ven do o Pro je to de Re vi ta li za ção con tem plar es tra té -
gi as de apo io aos pes ca do res, prin ci pal men te com
res pe i to a co o pe ra ti vis mo, co mer ci a li za ção e se gu -
ro-de sem pre go.

No to can te a en vol vi men to da so ci e da de, per ce -
be-se que, em com pa ra ção com al gu mas ou tras re -
giões, ain da são in ci pi en tes, na ba cia do São Fran cis -
co, o grau de mo bi li za ção da so ci al e as ini ci a ti vas em
edu ca ção am bi en tal com res pe i to à de fe sa dos re cur -
sos hí dri cos.

Em San ta Ca ta ri na, por exem plo, já exis tem
onze co mi tês de ba ci as hi dro grá fi cas em fun ci o na -
men to. Além dis so, o es ta do dis tri bu iu, a to das as pre -
fe i tu ras, uma car ti lha in ti tu la da “Co mi tês de Ge ren ci a -
men to das Ba ci as Hi dro grá fi cas do Esta do de San ta
Ca ta ri na – Um es for ço de to dos para pre ser var as
águas ca ta ri nen ses”, com o pro pó si to de es ti mu lar a
cri a ção de no vos co mi tês.

Na mes ma uni da de da Fe de ra ção vem sen do
de sen vol vi do o pro gra ma es ta du al de edu ca ção am -
bi en tal, em cujo âm bi to foi for mu la do pla no es tra té gi -
co. O pro gra ma pos si bi li tou a ca pa ci ta ção de mais de
mil pro fes so res, téc ni cos e li de ran ças co mu ni tá ri as
para atu a rem como agen tes mul ti pli ca do res no pro -
ces so de edu ca ção am bi en tal.

Em Mi nas Ge ra is, o Co mi tê do Rio Doce foi cri a -
do, ofi ci al men te, em abril do pre sen te ano, sen do fir -
ma do, para sua im plan ta ção, con vê nio en tre a ANA e
uma or ga ni za ção não-go ver na men tal –  o Mo vi men to
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Pró-Rio Doce. Ocor re que, an tes mes mo da cri a ção
des se co mi tê fe de ral, já ti nham sido ins ti tu í dos co mi -
tês es ta du a is nas sub-ba ci as dos rios Ca ra tin ga, Pi ra -
ci ca ba e San to Antô nio.

A Co mis são re co nhe ce, to da via, que co me ça a
ga nhar cor po um pro ces so de mo bi li za ção da so ci e -
da de em al guns dos es ta dos que com põem a ba cia
do rio São Fran cis co.

Cer ca de vin te en ti da des que in te gram o Fó rum
Per ma nen te de De fe sa do Rio São Fran cis co re u ni -
ram-se em mar ço do pre sen te ano, em Sal va dor (BA), 
re i vin di can do ma i or par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil
no co mi tê de ba cia do rio.

Deve ser men ci o na do, ain da, o 1º Encon tro dos
Co mi tês 805 Ve lho Chi co do Oes te da Ba hia, re a li za do 
em abril de 2002, no Mu ni cí pio de Bar re i ras (BA), e a
pro mo ção, em pa ra le lo, do 1º Se mi ná rio de Re vi ta li za -
ção do Rio São Fran cis co. Mo vi men to cri a do na fase
mais agu da da seca de 2001, o SOS Ve lho Chi co, que
está sen do trans for ma do em uma or ga ni za ção não go -
ver na men tal, já dis põe de mais de três de ze nas de co -
mi tês ins ta la dos em mu ni cí pi os do vale do São Fran -
cis co, vi san do a cons ci en ti za ção e a mo bi li za ção da
po pu la ção bar ran que i ra em de fe sa do rio.

Por meio de par ce ri as en tre o Iba ma e ou tros ór -
gãos fe de ra is e es ta du a is, al guns pro je tos de edu ca -
ção am bi en tal já es tão sen do de sen vol vi dos na ba cia. 
No âm bi to des sa ini ci a ti va, dois pro je tos en con -
tram-se em an da men to no Esta do da Ba hia: o Pro je to
de Assen ta men to Rio de Ondas, lo ca li za do na Fa zen -
da Des ti la ria Rio de Ondas, a 130 km da ci da de de
Bar re i ras, en vol ven do três vi las e ocu pan do uma área 
to tal de 12 mil hec ta res e o Pro je to Lago So bra di nho,
que bus ca mo bi li zar a co mu ni da de ri be i ri nha para a
su pe ra ção dos con fli tos de cor ren tes da inun da ção da 
área do lago, com a de bi li ta ção da base pro du ti va li -
ga da à ati vi da de pes que i ra e à agro pe cuá ria de sub -
sis tên cia. Em Mi nas Ge ra is, o já ci ta do pro je to de edu -
ca ção am bi en tal, re a li za do na re gião de La goa da
Pra ta, apon ta para essa nova ten dên cia.

3.7 A Qu es tão dos Re cur sos Fi nan ce i ros
Re la tó rio ela bo ra do pelo Co mi tê Ges tor, em

abril do cor ren te ano, mos tra um qua dro de sa len ta dor 
com res pe i to aos re cur sos fi nan ce i ros efe ti va men te
apli ca dos, em 2001, no Pro je to de Con ser va ção e Re -
vi ta li za ção do Rio São Fran cis co. Ali é ve i cu la da a in -
for ma ção de que fo ram pre vis tos re cur sos no mon -
tan te de R$70 mi lhões para esse pro je to, con sig na -
dos, ori gi nal men te, ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci -
o nal (MI). Des se to tal R$40 mi lhões fo ram re pas sa -
dos ao MMA, ten do ha vi do apli ca ção efe ti va de

R$39,41 mi lhões, o que cor res pon de a uma exe cu ção 
de 98,5% des sa par ce la.

Dos R$30 mi lhões que per ma ne ce ram a car go
do Mi nis té rio da Inte gra ção fo ram apli ca dos ape nas
R$970 mil, o que cor res pon de a uma exe cu ção de
ape nas 3,2%!

Além des sa do ta ção es pe cí fi ca, deve-se fa zer
re fe rên cia a um mon tan te adi ci o nal de R$25 mi lhões 
ori gi ná ri os de ações de sen vol vi das em qua tro pro -
gra mas do Pla no Plu ri a nu al: Nos sos Rios: São Fran -
cis co e Pró  Águas Ges tão (MMA), Des ma ta men to e
Qu e i ma das (Iba ma) e Bra sil Joga Lim po (Se cre ta ria
de Qu a li da de Ambi en tal em Assen ta men tos Hu ma -
nos –  SQA), bem como por in ter mé dio do Fun do Na -
ci o nal do Meio Ambi en te (FNMA). Ocor re que a qua -
se to ta li da de des se mon tan te foi des ti na da a obras
de sa ne a men tos dis se mi na das por todo o ter ri tó rio
na ci o nal e ape nas uma par ce la mu i to re du zi da teve
vín cu lo di re to com obras e ser vi ços na ba cia do rio
São Fran cis co.

A in sig ni fi cân cia dos re cur sos des ti na dos ao
Pro je to de Re vi ta li za ção pode ser ilus tra da pelo fato
de que, con for me in for ma ções da Se cre ta ria Exe cu ti -
va do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, so men te a
cons tru ção da es ta ção de tra ta men to de es go tos do
ri be i rão Arru das, em Belo Ho ri zon te, de man da rá in -
ves ti men tos de R$100 mi lhões.

Mas se no pri me i ro ano do pro je to os re cur sos
fo ram es cas sos, para 2002 eles são ain da mais re du -
zi dos, uma vez que o Orça men to da União con tem pla
uma do ta ção de ape nas R$55,7 mi lhões es pe ci fi ca -
men te para o Pro gra ma de Re vi ta li za ção, dis tri bu í dos 
da se guin te for ma: MMA –  R$12,6mi lhões; ANA – 
R$24mi lhões; MI –  R$18,7 mi lhões; Co de vasf –  0,4
mi lhão. Ao fi nal do pri me i ro qua dri mes tre pou co mais
de 10% dos re cur sos ti nham sido ob je to de em pe nho.

Deve-se re co nhe cer, é cla ro, a exis tên cia de ou -
tras pre vi sões or ça men tá ri as para im plan ta ção e am -
pli a ção de obras de in fra-es tru tu ra hí dri ca, no âm bi to
do MI, dos qua is R$27,4 mi lhões des ti na dos ao Esta -
do da Ba hia e R$16,4 mi lhões para o Esta do de Mi nas 
Ge ra is, e um a do ta ção de R$18,4 mi lhões para a Po -
lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, na es fera do
MMA. Cer ta men te uma par ce la des sas apli ca ções
po de rá tra zer be ne fí ci os para a ba cia do São Fran cis -
co, não são con tu do re cur sos es pe cí fi cos.

Esses fa tos de mons tram, de modo ine quí vo co,
o ca rá ter vi tal da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
(PEC) nº 27, de 2001, ini ci a ti va li de ra da pelo Se na dor 
Antô nio Car los Va la da res, que acres cen ta ar ti go ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a
fim de ins ti tu ir o Fun do para a Re vi ta li za ção Hi dro am -
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bi en tal e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do
Rio São Fran cis co, com vi gên cia por vin te anos, a ser
cons ti tu í do por cin co dé ci mos por cen to do pro du to
da ar re ca da ção dos im pos tos de com pe tên cia da
União, de du zi das as vin cu la ções ou par ti ci pa ções
cons ti tu ci o na is. Na jus ti fi ca ti va que acom pa nha a pro -
pos ta, es ti ma-se a ge ra ção de uma re ce i ta de R$210
mi lhões de re a is por ano, a pre ço de 2000.

Apre sen ta da em 23 de agos to de 2001, a PEC
nº 27 foi apro va da, em pri me i ro tur no no Se na do, em
de zem bro do mes mo ano e, em se gun do tur no, em
abril do ano cor ren te, ten do sido já re me ti da à Câ ma -
ra dos De pu ta dos, onde tra mi ta sob n. 524, de 2002.
Evi den te men te, uma apre ci a ção cé le re da ma té ria
na Câ ma ra só po de rá ser as se gu ra da por meio de
uma ma ci ça mo bi li za ção de to dos os seg men tos da
so ci e da de nos es ta dos abran gi dos pela ba cia do
São Fran cis co.

Res tri ções or ça men tá ri as, na for ma de li mi tes
para em pe nho dos cré di tos pre vis tos para 2002, já
es tão com pro me ten do a im plan ta ção de vá ri os dos
pro je tos de ir ri ga ção de sen vol vi dos pela Co de vasf.
Os sé ri os pro ble mas de cor ren tes da pre sen te re du -
ção no vo lu me de re cur sos ma ni fes tam-se, por exem -
plo, nos pro je tos Ba i xio de Ire cê, Sa li tre e Vale do Iuiú, 
no Esta do da Ba hia.

No caso do Pro je to Ba i xio de Ire cê, pre via-se a
ope ra ção dos pri me i ros 1.478 hec ta res ir ri ga dos em
se tem bro do pre sen te ano. Com o novo teto de re cur -
sos será pos sí vel, ape nas, a con clu são das obras ci -
vis e do su pri men to de ener gia elé tri ca, bem como o
for ne ci men to de par te dos equi pa men tos ne ces sá ri -
os. Mas essa pri me i ra eta pa não mais po de rá en trar
em fun ci o na men to no pre sen te ano.

Com re fe rên cia ao Pro je to Sa li tre, a ope ra ção
dos pri me i ros 977 hec ta res, tam bém pre vis ta para se -
tem bro des te ano, não mais ocor re rá. Se gun do in for -
ma ções da Co de vasf, o fi nal da im plan ta ção des ses
dois pro je tos fi ca rá pos ter ga do para 2003 ou 2004.

No Pro je to Vale do Iuiú, a aqui si ção de ter ras so -
fre rá sen sí vel atra so, de modo que a efe ti va im plan ta -
ção de ve rá ocor rer so men te em fins de 2003 ou em
2004.

O Co mi tê Ges tor do Proá gua Semi-ári do apro -
vou, em mar ço do pre sen te ano, o Pla no Ope ra ti vo
anu al para 2002 (POA 2002), com apli ca ção pre vis ta
de R$124 mi lhões em obras de in fra-es tru tu ra hí dri ca
e pro je tos de ges tão da água. Des se to tal, R$44 mi -
lhões se rão apli ca dos em de sen vol vi men to ins ti tu ci o -
nal dos ór gãos ges to res de re cur sos hí dri cos, bem
como no de sen vol vi men to e apli ca ção de le gis la ção e 
ins tru men tos de po lí ti ca, tais como a ou tor ga e a co -

bran ça re fe ren tes à água. Os R$80 mi lhões res tan tes
se rão des ti na dos a obras na área de in fra-es tru tu ra
hí dri ca.

O Pro je to de Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2003 (PLDO 2003) de mons tra, cla ra men te, que
o Pro je to de Re vi ta li za ção não re pre sen ta, efe ti va -
men te, uma pri o ri da de go ver na men tal. Para as obras
des se pro je to, in clu í do no pro gra ma Proá gua
Infra-Estru tu ra, o pro je to con tem pla a exe cu ção fí si ca
de ape nas 1 %, si tu a ção que, se man ti da, de man da -
ria um sé cu lo para a re a li za ção de todo o tra ba lho.

Para fa zer fren te a essa e ou tras cla ras de fi ciên -
ci as nas pre vi sões or ça men tá ri as, com res pe i to às
obras ne ces sá ri as à re vi ta li za ção do rio São Fran cis -
co mos tra-se in dis pen sá vel, pois, cada vez mais, a
apro va ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
que cria um fun do, vin cu lan do re cur sos à ba cia Hi dro -
grá fi ca do rio São Fran cis co.

4. A Implan ta ção do Co mi tê da Ba cia
Esta Co mis são está con ven ci da de que o es ta -

be le ci men to, em ter mos de fi ni ti vos do Co mi tê de Ba -
cia, pre vis to na le gis la ção de re cur sos hí dri cos, como
foro am plo e de mo crá ti co, re ves te-se da mais alta pri -
o ri da de para a dis cus são e a bus ca de so lu ções para
os gra ves de sa fi os en vol vi dos na ges tão das águas
na ba cia do São Fran cis co.

Após o de cre to de sua cri a ção, o pas so ini ci al foi 
dado pela Por ta ria nº 367, de 4 de ou tu bro de 2001,
do Con se lho Na ci o nal dos Re cur sos Hí dri cos, por
meio da qual fo ram de sig na dos os de ze no ve mem -
bros da di re to ria pro vi só ria, en glo ban do re pre sen tan -
tes do MMA, da ANA, dos es ta dos, dos usuá ri os de
re cur sos hí dri cos (agri cul to res, Chesf e Asso ci a ção
Na ci o nal dos Ser vi ços Mu ni ci pa is de Sa ne a men to),
da so ci e da de ci vil (União das Pre fe i tu ras da Ba hia,
Pro je to Ma nu el zão e Fó rum em De fe sa do Rio São
Fran cis co) e do Ce e i vasf.

Como re sul ta do dos tra ba lhos já de sen vol vi dos
por essa di re to ria pro vi só ria fi cou de ci di do que, em
sua for ma de fi ni ti va, o co mi tê será cons ti tu í do por até
60 pes so as, das qua is 40% re pre sen tan do o se tor pú -
bli co, 40% os usuá ri os e 20% a so ci e da de ci vil.

Ain da com vis tas à im plan ta ção do co mi tê, foi
fir ma do con vê nio en tre a Agên cia Na ci o nal de Águas
(ANA) e o Insti tu to Ma no el No va es para um am plo tra -
ba lho de mo bi li za ção so ci al, en vol ven do usuá ri os, so -
ci e da de ci vil e po de res pú bli cos mu ni ci pa is, es ta du a -
is e fe de ral.

Com base em de ci são to ma da na se gun da re u -
nião da di re to ria pro vi só ria do Co mi tê do rio São Fran -
cis co, em abril do pre sen te ano, re u niões re gi o na is de 
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mo bi li za ção es ta rão sen do re a li za das nos me ses de
maio-ju nho, em di ver sos mu ni cí pi os em toda a ba cia.
Essa eta pa será se gui da por re u niões ple ná ri as es ta -
du a is e fi na is, quan do se pro ce de rá à es co lha dos re -
pre sen tan tes, jun to ao Co mi tê, dos di ver sos seg men -
tos so ci a is aci ma apon ta dos.

To das es sas me di das le vam à con vic ção de que
o Co mi tê de Ba cia es ta rá cons ti tu í do, em sua for ma
de fi ni ti va, ain da no de cor rer do cor ren te exer cí cio.

5. Con clu sões e Re co men da ções
Com base nos tra ba lhos re a li za dos nes se pri -

me i ro se mes tre e as in for ma ções le van ta das, a Co -
mis são ado ta as se guin tes con clu sões e re co men da -
ções:

Recursos para a Revitalização
1. De nun ci ar a ne gli gên cia do Mi nis té rio da Inte -

gra ção Na ci o nal que, no exer cí cio de 2001, apli cou
ape nas 3,2% da do ta ção dis po ní vel (no mon tan te de
R$30 mi lhões), can ce lan do nada me nos que
R$29.030.000,00 dos par cos re cur sos de que dis pu -
nha para o Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção
da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co, de no tan -
do des ca so, ir res pon sa bi li da de e fal ta de pri o ri da de
para um pro je to que ha via sido cri a do na que le mes -
mo ano, por ato do Pre si den te da Re pú bli ca, com do -
ta ção de cor ren te de cré di to es pe ci al.

2. Aler tar a so ci e da de bra si le i ra para o fato de
que as do ta ções or ça men tá ri as para o pre sen te exer -
cí cio (2002), bem como as pre vi sões con ti das no
PLDO 2003, pela in sig ni fi cân cia dos re cur sos en vol vi -
dos, con de nam, de fato, à ir re le vân cia o Pro je to de
Con ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia do Rio São
Fran cis co.

A pro pos ta da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2003, ori un da do Po der Exe cu ti vo, pre vê ape nas 
1% de exe cu ção fí si ca dos tra ba lhos ne ces sá ri os
para a re fe ri da re vi ta li za ção, no âm bi to do Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal. Esse rit mo de exe cu ção sig -
ni fi ca a ne ces si da de de um sé cu lo –  qua tro ge ra ções
–  para a exe cu ção do pro je to!

As con di ções do “Ve lho Chi co” não su por ta ri am
tão lon go pra zo, con de nan do-o de fi ni ti va men te.

3. Esta si tu a ção e este tra ta men to im põem a
apro va ção da PEC nº 27, de 2001 do Se na do Fe de ral
(nº 524, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que ins -
ti tui o Fun do para Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran -
cis co, com vin te anos de du ra ção, a ser cons ti tu í do por
cin co dé ci mos por cen to do pro du to da ar re ca da ção de 
im pos tos de com pe tên cia da União, após de du zi das
as vin cu la ções ou par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is.

Já apro va da pelo Se na do, a pro po si ção, ora em
aná li se na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, to ma rá o Pro je to de Re vi ta li za -
ção do rio São Fran cis co imu ne às mu dan ças e aos
hu mo res de go ver nos e mi nis tros.

4. Enfa ti zar a im por tân cia de que se jam as se gu -
ra dos, pelo go ver no fe de ral, os re cur sos de con tra -
par ti da na ci o nal ne ces sá ri os à tem pes ti va fi na li za ção 
dos es tu dos re fe ren tes ao Pro je to São Fran cis co, em
exe cu ção pela Agên cia Na ci o nal de Águas, com apo -
io do PNUMA, da OEA e re cur sos do GEF (Glo bal
Envi ron ment Fa ci lity).

5. Por opor tu no, des ta que-se que tan to o Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te quan to a Agên cia Na ci o nal de 
Águas apli ca ram in te gral men te, no exer cí cio de 2001, 
os re cur sos que lhes fo ram des ti na dos para a Con -
ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia do Rio São Fran -
cis co, ten do ain da, in clu si ve, agre ga do re cur sos de
sua pro gra ma ção ge ral.

6. Não obs tan te, é pre ci so aper fe i ço ar a le gis la -
ção de re cur sos hí dri cos, no sen ti do de vin cu lar as re -
ce i tas de cor ren tes da co bran ça do uso da água em
uma ba cia hi dro grá fi ca à uti li za ção na mes ma ba cia,
para exe cu ção do seu pla no de ser vi ços e obras.

Arti cu la ção Insti tu ci o nal
7. Re a fir mar a ur gên cia da ini ci a ti va as su mi da

pela Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA) no sen ti do de
co or de nar es tu dos, jun to com ANEEL, CEMIG,
CHESF e ONS, com vis tas a de fi nir es tra té gia e po lí ti -
ca para no vos bar ra men tos nos rios que com põem a
ba cia hi dro grá fi ca do São Fran cis co, ten do por ob je ti -
vo a re gu la ri za ção da va zão.

8. Exter nar sua pre o cu pa ção quan to à pro pos ta
de re es tru tu ra ção da Com pa nhia Hi dre lé tri ca do São
Fran cis co (CHESF), de modo a cri ar uma Com pa nhia
Ener gé ti ca e de De sen vol vi men to Hí dri co do Nor des -
te, em face des sa em pre sa não dis por de ex pe riên cia
na ges tão de re cur sos hí dri cos e por sua área de con -
ces são não in clu ir o tre cho mi ne i ro do rio São Fran cis -
co (sob con ces são da CEMIG), de onde pro vêm 70%
do vo lu me de água da Ba cia. E pre ci so tam bém es ta -
be le cer me ca nis mos de su pe ra ção do con fli to re sul -
tan te do fato de pas sar a em pre sa a ser ges to ra e
con ti nu ar sen do a prin ci pal usuá ria dos re cur sos hí -
dri cos da ba cia.

9. Pro por que a nova Com pa nhia in cor po re tam -
bém as ati vi da des de ir ri ga ção, ora a car go da Co de -
vasf e com atu a ção em toda a Ba cia Hi dro grá fi ca do
Rio São Fran cis co  – a mais im por tan te do Nor des te – 
. além da Ba cia do Par na í ba, re cém-in cor po ra da à
sua área de atu a ção.
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De fe sa Ambi en tal do ba i xo São Fran cis co
10. So li ci tar à ANA que, no âm bi to das ati vi da -

des que vêm sen do re a li za dos pelo Pro je to São Fran -
cis co, seja in clu í do es tu do que ob je ti ve exa mi nar a vi -
a bi li da de téc ni ca, em es pe ci al pe los efe i tos so bre a
ge ra ção de ener gia, de ser pro vo ca da anu al men te
uma “che ia ar ti fi ci al” no ba i xo São Fran cis co, pela ele -
va ção da va zão do rio para 4 mil me tros cú bi cos por
se gun do, a par tir de Xin gó, du ran te ses sen ta dias ao
ano, nos me ses de fe ve re i ro e mar ço, para o res ta be -
le ci men to das con di ções am bi en ta is e para pos si bi li -
tar a exe cu ção de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
para o ba i xo São Fran cis co.

PolÍ ti ca Flo res tal
11. So li ci tar ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá -

ria e Abas te ci men to in for ma ções so bre as di re tri zes e 
a im ple men ta ção da po lí ti ca de re flo res ta men to, vi -
san do evi tar que a re du ção das flo res tas plan ta das
ve nha a am pli ar ain da mais a pres são exis ten te so bre 
as ma tas na ti vas do alto e do mé dio São Fran cis co,
pro vo ca da pela de man da de car vão ve ge tal para a
pro du ção de fer ro-gusa.

É in dis pen sá vel que o Mi nis té rio atri bua pri o ri -
da de à ma nu ten ção e àcons ti tu i ção de no vas flo res -
tas plan ta das nas áre as da ba cia do rio São Fran cis -
co, nos es ta dos de Mi nas Ge ra is e Ba hia, para re du zir 
o efe i to de vas ta dor que a pro du ção de car vão ve ge tal
vem exer cen do so bre o cer ra do e o pró prio semi-ári do 
na área da ba cia.

12. Su ge rir, de ime di a to, que o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, em ar ti cu la -
ção com as Se cre ta ri as Esta du a is de Agri cul tu ra, no
âm bi to das po lí ti cas de fo men to flo res tal, pro mo vam
uma cla ra po lí ti ca de re flo res ta men to eco nô mi co,
para auto-con su mo, nas pro pri e da des agrí co las, cul -
mi nan do com a su ges tão de um mo de lo ope ra ci o nal -
men te efi caz para re flo res ta men to em pro pri e da des
ru ra is.

Pis ci cul tu ra
13. Re co men dar aos go ver nos es ta du a is e à

Co de vasf que, con si de ran do a exis tên cia de um gran -
de con tin gen te de pes ca do res ar te sa na is ao lon go da 
ba cia, ob ser vem a evo lu ção da ati vi da de de aqüi cul -
tu ra em de sen vol vi men to na re gião de Pa u lo Afon so e 
es tu dem as pos si bi li da des de sua ado ção em ou tras
áre as do rio, es pe ci al men te no Lago de So bra di nho,
abor dan do, en tre ou tras, as ques tões re fe ren tes a
tec no lo gia, as so ci a ti vis mo or ga ni za ção de pro du to -
res, mer ca dos e atra ção de ca pi ta is para o se tor, vi -
san do re mo ver os prin ci pa is en tra ves à im plan ta ção
de uma efe ti va pis ci cul tu ra co mer ci al de gran de por te

na ba cia, como base para a ab sor ção da
mão-de-obra pes que i ra pre ju di ca da pela al te ra ção
das con di ções bi o ló gi cas de re pro du ção dos pe i xes
ao lon go do rio.

Uma Nova Ge o gra fia
14. Em vir tu de da pro gres si va di fe ren ci a ção so -

ci o e co nô mi ca e am bi en tal que vem ocor ren do ao lon -
go do rio São Fran cis co, de fla gra da prin ci pal men te a
par tir da for ma ção do lago de So bra di nho e da cons -
tru ção da bar ra gem de Xin gó, a Co mis são acre di ta
es ta rem ul tra pas sa dos os atu a is li mi tes do mé dio,
sub-mé dio e ba i xo rio São Fran cis co.

Com base nes sa ob ser va ção, jul ga que se ria
mu i to pro ve i to sa uma am pla dis cus são pe los me i os
aca dê mi cos e ad mi nis tra ti vos com vis tas a atu a li zar
es ses li mi tes, con si de ran do, prin ci pal men te:

a) a nova re a li da de cri a da com a for ma ção do
Lago de So bra di nho, com sua ex ten são de 300 km,
como uma nova e es pe cí fi ca uni da de ao lon go do rio
que, por suas ca rac te rís ti cas e di men sões, re quer
uma abor da gem par ti cu lar;

b) a in te gra ção do tre cho Pa u lo Afon so  – Xin gó
ao sub mé dio São Fran cis co, em face do en chi men to
do can yon, e pelo fato de a re a li da de do Ba i xo São
Fran cis co ter fi ca do bas tan te di fe ren ci a da após a
cons tru ção da bar ra gem de Xin gó.

A Co mis são de ve rá, na se qüên cia de suas ati vi -
da des, de di car es pe ci al aten ção aos aba i xo re la ci o -
na dos te mas, que per ma ne cem sem de fi ni ção por
par te dos ór gãos pú bli cos res pon sá ve is:

Po lí ti ca Ambi en tal
15. Em que pese a exis tên cia de um Sis te ma

Na ci o nal de Meio Ambi en te e de ri go ro sa le gis la ção
de pro te ção am bi en tal, o Iba ma e os ór gãos es ta du a -
is de meio am bi en te ain da não fo ram ca pa zes de es -
tru tu rar uma ação efe ti va de con tro le am bi en tal na
área da ba cia do rio São Fran cis co;

16. A par tir do Pro je to de Con ser va ção e Re vi -
ta li za ção foi pos sí vel a mo bi li za ção do Mi nis té rio Pú -
bli co dos Esta dos in te gran tes da Ba cia, que de ram
ini cio a uma ação co or de na da de acom pa nha men to
da si tu a ção, o que não dis pen sa nem subs ti tui a atu a -
ção dos ór gãos fe de ral e es ta du a is de li cen ci a men to
e fis ca li za ção.

HIDROVIA E NAVEGAÇÃO

17. So li ci tar ao Mi nis té rio dos Trans por tes um
di ag nós ti co so bre as ne ces si da des de ações es pe cí -
fi cas do Go ver no Fe de ral, in clu si ve as por ven tu ra em
an da men to, bem como a iden ti fi ca ção e a es pe ci fi ca -
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ção de obras e ser vi ços mí ni mos ca pa zes de vi a bi li -
zar, efe ti va men te, a ope ra ção co mer ci al da hi dro via
do rio São Fran cis co.

Pre ser va ção Das Nas cen tes
18. É vi sí vel a fal ta de in te gra ção do Mi nis té rio

da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to às ações
go ver na men ta is para con ser va ção e re vi ta li za ção da
ba cia hi dro grá fi ca do rio São Fran cis co.

Nes te sen ti do, além da ques tão flo res tal abor -
da da, cabe uma aná li se das re a li za ções e dos pro ble -
mas en fren ta dos pelo Pro gra ma Na ci o nal de Con ser -
va ção de So los, ex pan din do sua atu a ção, com pri o ri -
da de ab so lu ta, à área da ba cia hi dro grá fi ca do rio São 
Fran cis co, para es ti mu lar prá ti cas tais como ter ra ce a -
men to em ní vel, plan tio di re to e cons tru ção de pe que -
nas bar ra gens em pro pri e da des ru ra is, e o pla ne ja -
men to das mi cro-ba ci as, vi san do à dis se mi na ção
des se ma ne jo, em ar ti cu la ção com os ór gãos es ta du -
a is de ex ten são ru ral.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2002.  –
Se na dor Wal deck Orne las, Re la tor.

ANEXOS

ANEXO I

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001

Acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a fim
de ins ti tu ir o Fun do para a Re vi ta li za ção
Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co.

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 Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as é acres ci do do se guin te ar ti go:

“Art. 84 É ins ti tu í do, por vin te anos, o Fun do
para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co,
com o ob je ti vo de cus te ar pro gra mas e pro je tos go -
ver na men ta is de re cu pe ra ção hi dro am bi en tal do rio e
de seus aflu en tes e de de sen vol vi men to sus ten tá vel
da re gião ba nha da por eles.

§ 1º O Fun do será cons ti tu í do por cin co dé ci mos 
por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos de 
com pe tên cia da União, de du zi das as vin cu la ções ou
par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá de mons tra ti vo
bi mes tral da exe cu ção or ça men tá ria, dis cri mi nan do
as fon tes e usos do Fun do.”

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

E con sen su al a per cep ção de que mu i tos dos
gra ves pro ble mas so ci o e co nô mi cos do Nor des te re -
sul tam da ques tão es tru tu ral re pre sen ta da pela fal ta
de água. Ao mes mo tem po em que abri ga cer ca de
30% da po pu la ção bra si le i ra, a re gião pos sui ape nas
3% da água doce do Bra sil, dos qua is 70% pro vêm do
Rio São Fran cis co. 

Já se en con tram em es tá gio avan ça do os es tu -
dos re fe ren tes ao pro je to de trans po si ção do Rio São
Fran cis co, pelo qual se pre ten de des vi ar uma par ce la
de suas águas para be ne fi ci ar o semi-ári do do Nor -
des te Se ten tri o nal.

Uma das ques tões sus ci ta das na dis cus são so -
bre o tema é o re ba i xa men to do ní vel do São Fran cis -
co, em de cor rên cia de pro ble mas am bi en ta is, como o
des ma ta men to e o as so re a men to, que vêm ocor ren -
do, nas úl ti mas dé ca das, ao lon go do rio e de seus
aflu en tes. Além dis so, a po lu i ção e a fal ta de sa ne a -
men to bá si co têm oca si o na do im pac tos ex tre ma men -
te ne ga ti vos para a qua li da de das águas des se rio e
da vida das po pu la ções ri be i ri nhas.

Ao lon go do tra je to, de cer ca de 2.700 km, há
mu i tos tre chos do Ve lho Chi co que ne ces si tam de
pro fun da re cu pe ra ção am bi en tal, em es pe ci al no to -
can te à re cons ti tu i ção da co ber tu ra ve ge tal nas áre as 
de nas cen tes e à cor re ção dos pro ble mas de as so re -
a men to.

La men ta vel men te, a dí vi da da União para com a 
po pu la ção re si den te ao lon go da Ba cia do São Fran -
cis co só vem au men tan do des de a pro mul ga ção da
Car ta Mag na de 1946, cujo Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as as sim dis pôs:

“Art. 29. O Go ver no Fe de ral fica obri ga do, den -
tro do pra zo de vin te anos, a con tar da data da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a tra çar e exe cu tar um
pla no de apro ve i ta men to to tal das pos si bi li da des eco -
nô mi cas do rio São Fran cis co e seus aflu en tes, no
qual apli ca rá, anu al men te, quan tia não in fe ri or a um
por cen to de suas ren das tri bu tá ri as “. (gri fa mos)

O des cum pri men to des se dis po si ti vo da Car ta
De mo crá ti ca de 1946, lon ge de aba ter o nos so âni mo, 
re for ça, ao con trá rio, o nos so fir me pro pó si to de lu tar
con tra a de gra da ção das con di ções de vida da gran de 

De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26377

    319DEZEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



par ce la de nor des ti nos, cujo des ti no está um bi li cal -
men te li ga do ao do Rio São Fran cis co.

Para tan to, é ne ces sá rio as se gu rar uma ofer ta
con ti nu a da de re cur sos fi nan ce i ros a se rem in ves ti -
dos não só no au men to e na me lho ria da qua li da de da 
ofer ta hí dri ca na ba cia do Rio São Fran cis co, como
tam bém no de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da
re gião por ele ba nha da.

E nes se sen ti do que se in se re a pre sen te pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que cria o Fun do
para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en taL

De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio
São Fran cis co, com re cur sos ad vin dos de 0,5% da
re ce i ta de im pos tos da União, o que cor res pon de á
cer ca de R$210 mi lhões anu a is, a pre ços de 2000,
du ran te vin te anos. Os re cur sos de ve rão ser uti li za -
dos no fi nan ci a men to de pro gra mas go ver na men ta is 
vol ta dos para a re vi ta li za ção do São Fran cis co e de
seus aflu en tes, em pro je tos de ma xi mi za ção do uso
ra ci o nal da água, re flo res ta men to, re cu pe ra ção das
ma tas ci li a res, sa ne a men to bá si co, edu ca ção am bi -
en tal, ir ri ga ção, pes ca, pis ci cul tu ra, na ve ga ção, ge -
ra ção de ener gia elé tri ca, tu ris mo e ou tras ati vi da -
des ca pa zes de ge rar o de sen vol vi men to sus ten tá -
vel da que la re gião.

Pela im por tân cia da pro po si ção para o de sen -
vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Nor des te, peço
apo io aos no bres Pa res para a apro va ção do pre sen -
te pro je to.

PARECER Nº 1.295, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, So bre a Pro pos ta de
Emen da a Cons ti tu i ção nº 27, de 2001,
Que Acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a fim
de ins ti tu ir o Fun do para a re vi ta li za ção
Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel aa Ba cia do Rio São Fran cis co.

Re la to ra. Se na do ra Ma ria do Car mo AlVes

I –  Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção sob exa -
me, ca rac te ri za da na emen ta, ob je ti va a ins ti tu i ção do 
Fun do para a Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran -
cis co, com a du ra ção de vin te anos.

O Fun do será cons ti tu í do pela des ti na ção de
meio por cen to do pro du to da ar re ca da ção de to dos
os im pos tos da União, de po is de de du zi das as vin cu -
la ções e par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is e terá como

ob je ti vo cus te ar pro gra mas e pro je tos go ver na men ta -
is de re cu pe ra ção hi dro am bi en tal do rio e de seus
aflu en tes e de de sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião 
ba nha da por eles. Esti ma-se, a pre ços de 2000, que a 
ar re ca da ção seja da or dem de R$210 mi lhões anu a is, 
se gun do o au tor da pro pos ta.

Não fo ram acos ta das emen das.

II –  Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de
e Téc ni ca Le gis la ti va

Incum be a esta Co mis são, nos ter mos do art.
101, I, do Re gi men to Inter no, opi nar so bre a cons ti tu -
ci o na li da de, a ju ri di ci da de e a re gi men ta li da de, bem
como, por for ça do dis pos to do art. 356, tam bém so -
bre o mé ri to das pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção.

A le gi ti mi da de da ini ci a ti va está am pa ra da pelo
art. 60, in ci so I, da Cons ti tu i ção, que exi ge pro pos ta
de, pelo me nos, um ter ço dos mem bros de uma das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal para que se pos sa
emen dá-la, re qui si to ple na men te cum pri do, no caso.

Ao Con gres so Na ci o nal está afe to o Po der
Cons ti tu in te de ri va do, sen do, pois, o foro com pe ten te
para apre ci a ção e ca bal de li be ra ção so bre ma té ria le -
gis la ti va que en vol va mu dan ça no Esta tu to Su pre mo.

A pro pos ta não ten de a abo lir ne nhu ma das
cláu su las pé tre as ins cri tas no § 4º do art. 60. Tam pou -
co afron ta qual quer prin cí pio su pra cons ti tu ci o nal ou
mes mo dis po si ções do Re gi men to Inter no do Se na -
do, po den do, por tan to, ser ob je to de de li be ra ção pelo
Po der Le gis la ti vo. Tam bém quan to à téc ni ca le gis la ti -
va não há qual quer re pa ro a fa zer.

III –  Mé ri to

No con cer nen te ao mé ri to, ra zão as sis te aos
pro po nen tes, ao aler tar para a pro gres si va per da de
va zão do Rio São Fran cis co, em de cor rên cia de pro -
ble mas am bi en ta is, como o des ma ta men to e o as so -
re a men to, que vêm ocor ren do, nas úl ti mas dé ca das,
ao lon go do rio e de seus aflu en tes. A/em dis so, a po -
lu i ção e a fal ta de sa ne a men to bá si co têm oca si o na -
do im pac tos ex tre ma men te ne ga ti vos para a qua li da -
de das águas des se rio e da vida das po pu la ções ri -
be i ri nhas.

Da jus ti fi ca ção da pro pos ta cabe ain da des ta car 
o fato de que a pre o cu pa ção é an ti ga, se não com o
pro ble ma es pe cí fi co da de gra da ção am bi en tal, mas
com ou tro bas tan te cor re la to que é o apro ve i ta men to
eco nô mi co to tal de toda a ba cia. Como bem lem bra -
do, a Cons ti tu i ção de 1946 já de ter mi na va, no Ato das 
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, no art. 29,
obri ga ção cujo des cum pri men to cer ta men te con tri bu -
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iu para o sur gi men to e agra va men to da de gra da ção
am bi en tal:

Art. 29. O Go ver no Fe de ral fica obri ga do, den tro
do pra zo de vin te anos, a con tar da data de pro mul ga -
ção des ta Cons ti tu i ção, a tra çar e exe cu tar um pla no
de apro ve i ta men to to tal das pos si bi li da des eco nô mi -
cas do rio São Fran cis co e seus aflu en tes, no qual
apli ca rá, anu al men te, quan tia não in fe ri or a um por
cen to de suas ren das tri bu tá ri as.

Oci o so lem brar a im por tân cia eco nô mi ca e so ci -
al do rio São Fran cis co para o Bra sil. O “rio da in te gra -
ção na ci o nal”, como nos acos tu ma mos a co nhe cê-lo,
des de mu i tas dé ca das, tem como vo ca ção na tu ral e
des ti no his tó ri co ser fon te de vida e de ri que za. Sua
ba cia ocu pa área de 640 mil km2, abran gen do sete
es ta dos da fe de ra ção. Essa área equi va le à da  Itá lia,
Ho lan da, Hun gria, Grã-Bre ta nha e Su í ça, jun tas. Nos
qua tro cen tos e ses sen ta e três mu ni cí pi os abran gi -
dos na ba cia, vi vem mais de quin ze mi lhões de bra si -
le i ros.

Ape sar de cin qüen ta e oito por cen to de sua
área es tar in se ri da no semi-ári do bra si le i ro, qua ren ta
e oito por cen to é apro pri a da para a ir ri ga ção ar ti fi ci al
e é a ma i or pro du to ra fru tí co la do país.

No vale do São Fran cis co es tão cem por cen to
da re ser va na ci o nal de zin co, no ven ta e sete por cen -
to da re ser va de chum bo, ses sen ta por cen to da de
cro mo e vin te por cen to da de fer ro.

O apro ve i ta men to hi dro e lé tri co do rio, em qua se 
duas de ze nas de usi nas, soma 10.704 me ga watts de
po tên cia ins ta la da, o que re pre sen ta de zo i to por cen -
to do to tal na ci o nal. A pro du ção de ener gia si tua-se
na casa de 45.220 gi ga wats-hora, ou quin ze por cen to 
da pro du ção na ci o nal.

Essa ener gia aten de a um quar to da po pu la ção
bra si le i ra, cer ca de qua ren ta mi lhões de ha bi tan tes
ou a uma área equi va len te a quin ze por cen to do ter ri -
tó rio na ci o nal. Os con su mi do res des sa ener gia dis tri -
bu em-se em qua ren ta e dois por cen to na ati vi da de
in dus tri al, tre ze por cen to na co mer ci al, qua tro por
cen to na ru ral, sem fa lar nos vin te e sete por cen to
que a uti li zam na re si dên cia e nos qua tor ze por cen to
em ou tros fins.

No en tan to, o rio São Fran cis co é, hoje, as so re -
a do e po lu í do, um rio anê mi co e do en te, a re cla mar as 
ine vi tá ve is e ina diá ve is pro vi dên ci as que se con tra po -
nham ao gra vís si mo es ta do de de se qui lí brio hi dro ló -
gi co e eco ló gi co que to dos re co nhe cem.

A va zão mé dia do rio re duz-se pa u la ti na men te;
a ca lha vai-se as so re an do; a qua li da de da água se

de te ri o ra. A na ve ga bi li da de, fun da men tal para a eco -
no mia re gi o nal, já está com pro me ti da.

No tre cho fi nal, a re du ção da va zão in ter fe re na
re la ção do rio com o oce a no, pos si bi li tan do a pe ne tra -
ção da cha ma da “cu nha sa li na” rio aci ma, com per da
gra ve da qua li da de da água para abas te ci men to hu -
ma no e para ir ri ga ção, pre ju di can do pro je tos im por -
tan tes em Ser gi pe e Ala go as.

O rio São Fran cis co tem trin ta e seis aflu en tes,
dos qua is, hoje, ape nas de ze no ve são pe re nes. O
ma i or de les é o rio Pa ra ca tu. Entre tan to, os mais im -
por tan tes pela con tri bu i ção que dão à per da de qua -
li da de das águas, são os rios das Ve lhas e o Pa ra o -
pe ba que, re ce ben do cer ca de trin ta por cen to dos
es go tos da re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te
(jun ta men te com o de qua tro cen tas ou tras ci da des)
po lu em o São Fran cis co com co li for mes fe ca is, fer ro, 
man ga nês, fe nóis, óle os, gra xas e até ar sê ni co e
mer cú rio, sub pro du tos da ex tra ção de ouro e ou tros
mi ne ra is.

As si de rúr gi cas mi ne i ras con so mem, anu al men -
te, cer ca de seis mi lhões de to ne la das de car vão ve -
ge tal, das qua is qua ren ta por cen to são pro ve ni en tes
da der ru ba da de ma tas na ti vas: es ti ma-se que já fo -
ram des tru í das se ten ta e cin co por cen to da ve ge ta -
ção re gi o nal e no ven ta e cin co por cen to das ma tas ci -
li a res no alto cur so dos rios da ba cia.

O des ma ta men to in dis cri mi na do tem pro vo ca do 
a ex tin ção de inú me ras nas cen tes em toda a ba cia,
além de ero são exa cer ba da do solo. Esti ma ti vas fa -
lam em de zo i to mi lhões de to ne la das de ter ra sen do
car re a das anu al men te para a ca lha do rio prin ci pal,
as so re an do-o, di fi cul tan do a na ve ga ção e mo di fi can -
do seu re gi me.

A re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, ta re fa
ur gen te e de in te res se na ci o nal, deve ter como
pre mis sa ini ci al re co nhe cer e tra tar o pro ble ma
sob sua ver da de i ra di men são, ao to mar como re fe -
rên cia não ape nas o rio, mas toda a sua ba cia hi -
dro grá fi ca.

Em ar ti go pu bli ca do em ju nho de 1996, no jor nal 
A Tar de, o Se na dor Wal deck Orne las, ao tra tar des se
mes mo tema, pro pu nha uma sé rie de me di das que
são mais do que atu a is, pois que, nada ten do sido fe i -
to, o pro ble ma só fez agra var-se des de en tão:

 – mon ta gem de um sis te ma ge ren ci al
de in for ma ções e mo ni to ra men to, tra tan do a 
ba cia como uma uni da de;
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 – es ta be le ci men to e apli ca ção de cri -
té ri os me to do ló gi cos uni for mes para aná li -
se, ava li a ção e con tro le, em re la ção ao con -
tro le da qua li da de das águas, ao li cen ci a -
men to de ati vi da des nas mar gens, aos pa -
drões de lan ça men to de eflu en tes etc.;

 – en qua dra men to dos cur sos d’água,
do rio prin ci pal e dos aflu en tes, para per mi tir 
ade qua do tra ta men to am bi en tal;

 – o sub se qüen te e com pa tí vel li cen ci -
a men to de con tro le das ati vi da des com po -
ten ci al de im pac to em toda a área de abran -
gên cia;

 – ope ra ção de ri go ro so sis te ma de
ou tor ga e con tro le do uso da água;

 – ela bo ra ção de di ag nós ti co da si tu a -
ção atu al e o in dis pen sá vel acom pa nha -
men to de sua evo lu ção;

 – es ta be le ci men to de cri te ri o so pro -
gra ma de re cu pe ra ção das ma tas ci li a res;

 – iden ti fi ca ção, de fi ni ção e im plan ta -
ção de par ques, re ser vas e áre as de pro te -
ção am bi en tal em toda a área da ba cia;

 – zo ne a men to am bi en tal da ba cia,
com ên fa se nas con di ções es pe cí fi cas de
cada área;

 – obras de sa ne a men to am bi en tal,
tra tan do ade qua da men te o es go ta men to do -
més ti co e in dus tri al das no ven ta e sete ci da -
des ba nha das;

 – obras de con ten ção de che i as e de
re gu la ri za ção de flu xo.

Além des sas, inú me ras ou tras me di das cer -
ta men te se fa zem ne ces sá ri as, tais como as de
dra ga gem e der ro ca men to do le i to do rio e a re cu -
pe ra ção da eclu sa de So bra di nho. Ha ve ria ain da
que fa lar em re flo res ta men to, in cen ti vo à pis ci cul -
tu ra, ade qua do equa ci o na men to da sa ú de pú bli ca
e da edu ca ção for mal e am bi en tal, as sim como
mu i tas ou tras que só o di ag nós ti co com ple to e o
tra ta men to in te gral e sis tê mi co do pro ble ma po de -
rão apon tar.

IV –  Voto

Em face do ex pos to, o voto é pela apro va ção in -
te gral da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 27,
de 2001.

ANEXO II

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 4, DE 2001

(Nº 3.049/2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a con ces são do be ne -
fi cio do Se gu ro-De sem pre go a pes ca do -
res ar te sa na is du ran te os pe río dos de
de fe so.

O Con gres so na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal, que exer ça sua

ati vi da de de for ma ar te sa nal, in di vi du al men te ou em
re gi me de eco no mia fa mi li ar, com ou sem au xí lio
even tu al de ter ce i ros, fará jus ao be ne fi cio do Se gu -
ro-De sem pre go, no va lor de um sa lá rio mí ni mo men -
sal, du ran te o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes -
que i ra, fi xa do pelo ór gão com pe ten te.

§ 1º O be ne fí cio do Se gu ro-De sem pre go a que
se re fe re este ar ti go será pago à con ta do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor  – FAT, ins ti tu í do pela Lei nº
7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990.

§ 2º O pe río do de pro i bi ção da ati vi da de pes -
que i ra de que tra ta o ca put será fi xa do pelo 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  – Iba ma, ou ou tro ór gão que vier a subs -
ti tuí-lo, em re la ção à es pé cie ma ri nha, flu vi al ou la -
cus tre, a cuja cap tu ra o pes ca dor se de di que.

§ 3º Para os efe i tos des ta Lei, en ten de-se como
pes ca dor pro fis si o nal que exer ça sua ati vi da de de for ma
ar te sa nal, aque les pes ca do res que uti li zam em bar ca -
ções de no má xi mo 10 to ne la das de ar que a ção bru ta.

§ 4º Enten de-se por re gi me de eco no mia fa mi li -
ar a ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros da fa -
mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis tên cia e é exer -
ci da em con di ções de mú tua co la bo ra ção, sem su bor -
di na ção, e sem con tra ta ção de ter ce i ros.

§ 5º Enten de-se com au xí lio even tu al de ter ce i -
ros a co la bo ra ção mú tua oca si o nal men te pres ta da,
in clu in do par ce i ros, me e i ros, co o pe ra dos, ar ren da tá -
ri os, sem su bor di na ção e sem re mu ne ra ção.

Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fi cio o pes ca dor
de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe ten te do Mi nis té ri -
os do Tra ba lho e Empre gos se guin tes do cu men tos:

I –  Com pro van te de re gis tro ge ral de pes ca dor
pro fis si o nal emi ti da pelo Iba ma/Su de pe ou ou tro ór -
gão que vier a subs ti tuí-lo ou ma trí cu la jun to a Ca pi ta -
nia dos Por tos do Mi nis té rio da Ma ri nha, nos ter mos
do dis pos to no § 1º art do 28 do De cre to  – Lei nº 221,
de 26 de fe ve re i ro de 1967, de vi da men te atu a li za dos,
emi ti das, no mí ni mo, há um ano an tes da data de iní -
cio de pro i bi ção da pes ca;
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II –  Ates ta do da co lô nia a que es te ja fi li a do, ou
do ór gão do Iba ma, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tuí-lo, com ju ris di ção so bre a área onde atue o pes ca -
dor ar te sa nal, com pro van do:

a) o exer cí cio da pro fis são, na for ma do art. 1º
b) de di ca ção à ati vi da de, em ca rá ter per ma nen -

te, du ran te o pe río do trans cor ri do en tre a pa ra li sa ção
an te ri or a aque la em cur so;

c) não dis por de ou tras fon tes de ren da.

Pa rá gra fo úni co. Na au sên cia dos ór gãos que
tra ta o in ci so II será ad mi ti da a de cla ra ção de dois
pes ca do res pro fis si o na is idô ne os e de vi da men te re -
gis tra dos, que de ve rão ates tar que os pes ca do res
aten de os re qui si tos con ti dos nas alí ne as a,b e c do
in ci so II, des te ar ti go.

III –  Com pro van te de ins cri ção jun to à Pre vi dên -
cia So ci al; e

IV –  Com pro van te que não está em gozo de ne -
nhum be ne fi cio de pres ta ção con ti nu a da da Pre vi -
dên cia So ci al, ex ce to au xí lio aci den te e pen são por
mor te.

Art. 3º Sem pre ju í zo das san ções ci vis e pe na is
ca bí ve is, todo aque le que for ne cer ou be ne fi ci ar-se
de ates ta do fal so para o fim de ob ten ção do be ne fí cio
de que tra ta esta lei es ta rá su je i to a:

I –  de mis são do car go que ocu pa, se ser vi dor
pú bli co;

II –  per da do man da to, se pre si den te de Co lô nia 
ou Fe de ra ção;

III –  sus pen são de suas ati vi da des pro fis si o na -
is, com cas sa ção do re gis tro no Iba ma, por dois anos,
se pes ca dor pro fis si o nal.

Art. 4º O be ne fí cio de que tra ta esta lei será sus -
pen so nas se guin tes con di ções:

I –  iní cio de ati vi da de re mu ne ra da;

II – iní cio de per cep ção de ou tra ren da;

III – mor te do be ne fi ciá rio;

IV – des res pe i to ao pe río do de pro i bi ção da pes -
ca; e

V – com pro va ção de fal si da de nas in for ma ções
pres ta das para ob ten ção do be ne fí cio.

At. 5º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta lei so men te
po de rá ser par tir do novo pe río do de pro i bi ção da pes ca.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 7º Re vo ga-se a Lei nº 8.287, de 20 de de -
zem bro de 1991.

PARECER Nº 260, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001 (PL nº 3.049, de 2000, na ori gem),
que Dis põe so bre a con ces são do be ne fí -
cio do Se gu ro-De sem pre go a pes ca do res
ar te sa na is du ran te os pe río dos de de fe so.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001, que tem por ob je ti vo cri ar no vas re gras para a
con ces são do be ne fi cio do Se gu ro-De sem pre go a
pes ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos de de fe so.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro pos ta
ale ga:

Uma das fun ções pre cí pu as da lei é
por fim a si tu a ções ge ra do ras de con fli tos
e/ou pro vo ca do ras de in jus ti ças. La men ta -
vel men te, não é o que vem ocor ren do com a 
Lei nº 8.287/91, que es ten deu o di re i to ao
se gu ro-de sem pre go para os pes ca do res ar -
te sa na is, du ran te o pe río do de de fe so. Em
que pese es tar em vi gor há qua se nove
anos, essa Lei não con tem plou as re a is ne -
ces si da des des se seg men to pro fis si o nal.

Em sua par te subs tan ci al, o pro je to es ta be le ce
que:

1. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ça
sua ati vi da de de for ma ar te sa nal, in di vi du al -
men te ou em re gi me de eco no mia fa mi li ar,
com ou sem au xi lio even tu al de ter ce i ros,
fará jus ao be ne fi cio de se gu ro-de sem pre go, 
no va lor de um sa lá rio-mí ni mo men sal, du -
ran te o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de
pes que i ra;

2. o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de
pes que i ra é o fi xa do pelo 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 (Iba ma), em re la ção à es pé cie
ma ri nha, flu vi al ou la cus tre, a cuja cap tu ra o 
pes ca dor se de di que;

3. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ce
sua ati vi da de de for ma ar te sa nal é aque le
que uti li za em bar ca ção de, no má xi mo, dez
to ne la das de ar que a ção bru ta;

4. o re gi me de eco no mia fa mi li ar é a
ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros
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da fa mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis -
tên cia e é exer ci da em con di ções de mú tua
co la bo ra ção, sem su bor di na ção e sem con -
tra ta ção de ter ce i ros;

5. o au xí lio even tu al de ter ce i ros é a
co la bo ra ção mú tua oca si o nal men te pres ta -
da, in clu in do par ce i ros, me e i ros, co o pe ra -
dos, ar ren da tá ri os, sem su bor di na ção e sem 
re mu ne ra ção;

6. para ha bi li ta ção ao be ne fi cio, o pes -
ca dor de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe -
ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go
uma sé rie de do cu men tos que com pro vem
sua con di ção de pes ca dor pro fis si o nal que
exer ce sua ati vi da de de for ma ar te sa nal;

7. o be ne fi cio po de rá ser sus pen so sob 
de ter mi na das con di ções; e

8. o be ne fi cio, aqui as se gu ra do, so -
men te po de rá ser re que ri do a par tir do novo 
pe río do de pro i bi ção da pes ca.

Ao pro je to fo ram apre sen ta das sete emen das.
E o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro gra ma do se gu ro-de sem pre go não vem
aten den do de modo sa tis fa tó rio os tra ba lha do res da
pes ca por oca sião do pe río do do de fe so, em cu jos
me ses eles per dem par te subs tan ci al de sua ren da.
Du ran te esse tem po, o pes ca dor pro fis si o nal ne ces si -
ta, para seu sus ten to e de sua fa mí lia, ter aces so ao
se gu ro-de sem pre go. A lei, po rém, que lhes ga ran te
esse di re i to, in fe liz men te, cria tam bém vá ri os obs tá -
cu los de or dem ad mi nis tra ti va, que im pe dem, na prá -
ti ca, o gozo des se be ne fi cio.

Obje ti van do am pli ar e fa ci li tar o aces so des ses
pes ca do res ao be ne fi cio do se gu ro-de sem pre go, o
pro je to pro põe duas gran des mu dan ças na Lei nº
8.287, de 20 de de zem bro de 1991:

1.o com pro van te do re gis tro ge ral de pes ca dor
pro fis si o nal emi ti do pelo Iba ma/Su de pe po de rá ser
subs ti tu í do pelo da ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos
Por tos do Mi nis té rio da Ma ri nha; e

2.esse com pro van te de ve rá ter sido emi ti do um
ano an tes do iní cio do de fe so e não mais três, como
pre vis to na le gis la ção atu al.

Atu al men te, es ses tra ba lha do res, quan do da
ha bi li ta ção ao be ne fí cio, de vem apre sen tar seu re gis -
tro de pes ca do res pro fis si o na is jun to ao Iba ma/Su de -
pe. Como mu i to bem sa li en tou o au tor da pro pos ta,
inú me ros pro fis si o na is têm di fi cul da de de aces so
àque le ór gão, pois se tra ta de uma en ti da de pou co

pre sen te nas co mu ni da des pes que i ras, o que tem im -
pe di do o aces so de inú me ros pes ca do res ao be ne fí -
cio do se gu ro-de sem pre go.

Assim, sen do mais pró xi mo o re la ci o na men to
en tre es ses tra ba lha do res e a Ca pi ta nia dos Por tos, o
pro je to pre vê que a fal ta do re gis tro ge ral de pes ca dor 
pro fis si o nal jun to ao Iba ma/Su de pe po de rá ser su pri -
do pela ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos do Mi -
nis té rio da Ma ri nha, nos ter mos do dis pos to no § 1º
do art. 28 do De cre to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de
1967. Tan to o re fe ri do re gis tro quan to a ci ta da ma trí -
cu la de ve rão ter sido emi ti dos, no mí ni mo, um ano, e
não mais três como hoje, an tes da data de iní cio da
pro i bi ção da pes ca. Esse novo pra zo, con tem plan do
as pe cu li a ri da des des sa ca te go ria de tra ba lha do res,
virá am pli ar e fa ci li tar, sem dú vi da al gu ma, a apli ca bi -
li da de da lei.

Não me nos me ri tó ria é a pre o cu pa ção da pro -
po si ção em de fi nir, com pre ci são le gal, a fi gu ra do
pes ca dor pro fis si o nal que exer ce sua ati vi da de de for -
ma ar te sa nal, do re gi me de eco no mia fa mi li ar e do
au xí lio even tu al a ter ce i ros.

Em con clu são, no que tan ge ao mé ri to não há
re pa ros a se rem fe i tos, pois en ten de mos que a fle xi bi -
li za ção pro pos ta não com pro me te rá a in te gri da de do
Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go, ao mes mo tem po
em que pro pi ci a rá um tra ta men to mais jus to a essa la -
bo ri o sa ca te go ria de tra ba lha do res.

A pro pó si to, com esse mes mo ob je ti vo, o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 54, de 1999, de nos sa au to ria,
apro va do por esta Casa e hoje tra mi tan do na Câ ma ra
dos De pu ta dos como PL nº 3.673, de 2000, pro cu rou
tam bém fle xi bi li zar a con ces são do se gu ro-de sem -
pre go e dar aos tra ba lha do res da pes ca uma ga ran tia
de ren da no pe río do de de fe so. Assim, não po de ría -
mos de i xar de em pe nhar nos so apo io à pre sen te pro -
po si ção, pois guar da gran de se me lhan ça com a nos -
sa ini ci a ti va.

Como vi mos, sete emen das fo ram ofe re ci das ao 
pro je to, sen do qua tro de au to ria do Exmº Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca e três do Exmº Se na dor Wal deck
Orné las.

A Emen da nº 1, ao acres cen tar ao art. 1º a ex -
pres são tem po rá ria visa a ex pli ci tar que ha ve rá ca sos 
de pro i bi ção tem po rá ria da pes ca, em con tra po si ção
ao pro pos to pela Emen da nº 4, com o acrés ci mo do
art. 60, que pre vê even tu al pro i bi ção de fi ni ti va da pes -
ca e a con ces são do se gu ro-de sem pre go pelo pe río -
do de um ano.

Em re la ção à Emen da nº 4, en ten de mos que,
além de ser re mo ta, a pro i bi ção de fi ni ti va da pes ca
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não po de ria en se jar a con ces são tão pro lon ga da de
um be ne fí cio. So mos pela sua re je i ção e, con se qüen -
te men te, a Emen da nº 1 fica pre ju di ca da.

A Emen da nº 2 pre vê a fi xa ção, com o mí ni mo
de seis me ses de an te ce dên cia, da pro i bi ção de ati vi -
da de pes que i ra pelo Iba ma;

Ain da que lou vá vel a pre o cu pa ção do ilus tre Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca, jul ga mos que a re gra
pro pos ta não pode se in se rir no âm bi to da Le gis la ção
Fe de ral, eis que a data da fi xa ção do pe río do de de fe -
so será me lhor de fi ni da com a an te ce dên cia que o ór -
gão com pe ten te por meio de ins tru men to le gal pró -
prio, en ten der ser pos sí vel.

A Emen da nº 3, ao pro por nova re da ção ao art.
5º de ter mi na que o se gu ro-de sem pre go po de rá ser
re que ri do até a data de iní cio do pe río do de pro i bi ção
da pes ca.

Não ve mos ne ces si da de da al te ra ção pro pos ta
à re da ção do art. 50 pois se nos apre sen ta bas tan te
ex plí ci ta.

A Emen da nº 5 es ta be le ce um pra zo mí ni mo de
trin ta dias de an te ce dên cia para a pu bli ca ção do ato
que dá iní cio ao pe río do do de fe so.

A su ges tão é opor tu na, pois ao mes mo tem po
em que de ter mi na com an te ce dên cia o iní cio do pe -
río do do de fe so, in di ca tam bém aos pes ca do res
quan do se dará a con ces são do be ne fí cio do se gu -
ro-de sem pre go.

A Emen da nº 6 de ter mi na que o pra zo de va li da -
de do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal será de cin co
anos e per mi te que a car te i ra de ha bi li ta ção for ne ci da 
pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi nis té rio da De fe sa
pos sa ser usa da como com pro van te de re gis tro de
pes ca dor.

No que tan ge à di la ta ção do pra zo de va li da de
do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal, aca ta mos a su -
ges tão, eis que o atu al pra zo de va li da de vem pre ju di -
can do es ses pes ca do res que, em sua ma i o ria, são
pes so as hu mil des e re si den tes em áre as re mo tas
ten do, por tan to, sé ri as di fi cul da des para re no var suas 
car te i ras.

Já em re la ção à per mis são do uso da car te i ra de 
ha bi li ta ção for ne ci da pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi -
nis té rio da De fe sa para fins de com pro va ção de re gis -
tro de pes ca dor pro fis si o nal, cabe-nos ob ser var que a 
ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos, de no mi na da
como Ca der ne ta de Inscri ção e Re gis tro (CIR), não
se pres ta ria ade qua da men te a este fim. Na ver da de,
com a atri bu i ção de ga ran tir a se gu ran ça da na ve ga -
ção, à au to ri da de ma rí ti ma cabe ha bi li tar aqua viá ri os
para bem con du zir uma em bar ca ção, não sen do, por -

tan to, de sua com pe tên cia o con tro le das ati vi da des
téc ni cas re la ti vas à pes ca.

A Emen da nº 7 pos si bi li ta aos ban cos ofi ci a is fe -
de ra is cre den ci a dos ce le brar con vê nio ope ra ci o nal
com ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os para o pa ga -
men to do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go nas lo ca li -
da des onde não dis po nham de agên cia.

Aca ta mos a su ges tão que fa ci li ta rá con si de ra -
vel men te a vi a bi li za ção do pa ga men to do re fe ri do be -
ne fí cio.

Por úl ti mo, a fim de am pli ar a abran gên cia dos
be ne fi ciá ri os do se gu ro-de sem pre go, es ta mos pro -
pon do, atra vés de emen da que ao fi nal des te ofe re -
ce mos, uma nova con ce i tu a ção do pes ca dor a ser
be ne fi ci a do.

É im por tan te sa li en tar que os pes ca do res pro -
fis si o na is em pre ga dos ou exer cen do suas ati vi da des
como par ce i ros em pes ca ri as es pe ci a li za das como
as de ca ma rão, la gos ta, sar di nha e ou tras, são de mi ti -
dos ou fi cam sem a ren da da par ce ria du ran te as pa -
ra li sa ções, que ocor rem em sua ati vi da de es pe cí fi ca.
Como es tas pa ra li sa ções são, em ge ral, anu a is, es -
ses tra ba lha do res nun ca al can çam o tem po ne ces sá -
rio (pe río do aqui si ti vo fi xa do pelo Co de fat em um ano
de tra ba lho inin ter rup to) para re que re rem o be ne fí cio
es ta be le ci do pela Lei nº 8.900, de 1994. Como tam -
bém não são pes ca do res ar te sa na is, não são en qua -
dra dos pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, fi cam im pe -
di dos de tra ba lhar pela pa ra li sa ção e por de fe sos que
va ri am de dois a qua tro me ses de pen den do da es pé -
cie e re gião.

O au men to de des pe sas de cor ren te de nos sa
pro pos ta será pe que no e po de rá ser com pen sa da
com a ex clu são de mu i tos atu a is be ne fi ciá ri os que
têm pos si bi li da des de tra ba lho e ga nhos na pes ca de
es pé ci es não con tro la das, du ran te os de fe sos, já que
não fi cam pro i bi dos de pes car, mas so men te de cap -
tu rar de ter mi na das es pé ci es, o que não acon te ce
com aque les que ope ram ex clu si va men te em de ter -
mi na da pes ca ria como la gos ta, ca ma rão ou sar di nha.

Sob o as pec to da téc ni ca le gis la ti va da pro po si -
ção, cum pre-nos ob ser var que não fo ram obe de ci dos
os pa râ me tros fi xa dos pela Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo -
ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do art. 59
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be le ce nor mas para a
con so li da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o na.
Como se sabe, a ma té ria que é ob je to da pro po si ção
sob aná li se en con tra-se re gu la men ta da atu al men te
pela Lei nº 8.287, de 20 de de zem bro de 1991. De
acor do com o in ci so IV do art. 7º da re fe ri da lei com -
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ple men tar, um mes mo as sun to não po de rá ser dis ci -
pli na do por mais de uma lei, ex ce to quan to a sub se -
qüen te se des ti na a com ple men tar lei con si de ra da
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa.

III – Voto

Á vis ta do ex pos to, opi na mos pela re je i ção das
emen das nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo aco lhi men to das
emen das nºs 5, 6 (par ci al) e 7, bem como pela apro -
va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2001, nos
ter mos do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4
(SUBSTITUTIVO), DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8 287,
de 20 de de zem bro de 1991, que “Dis põe
so bre a con ces são do be ne fi cio de se gu -
ro-de sem pre go a pes ca do res pro fis si o -
na is, du ran te os pe río dos de de fe so”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de

20 de de zem bro de 1991, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal fará jus ao be ne -
fí cio do se gu ro-de sem pre go, no va lor de um sa lá -
rio-mí ni mo men sal, du ran te o pe río do de pro i bi ção de 
ati vi da de pes que i ra fi xa do pelo ór gão com pe ten te.

§ 1º ....................................................................
§ 2º O pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes -

que i ra de que tra ta o ca put será fi xa do pelo 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 – Iba ma, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tuí-lo, em ato pu bli ca do até trin ta dias an tes do iní cio
do de fe so, em re la ção à es pé cie ma ri nha, flu vi al ou
la cus tre a cuja cap tu ra o pes ca dor se de di que.

§ 3º Para os efe i tos des ta lei, en ten de-se como
pes ca dor pro fis si o nal aque le pes ca dor que exer ça sua 
ati vi da de em em bar ca ções pró pri as ou de ter ce i ros,
por con ta pró pria, em pre ga do, ou em re gi me de par ce -
ria e que não se en qua dre como be ne fi ciá rio do se gu ro 
de sem pre go de que tra ta a Lei nº 8.900, de 30 de ju -
nho de 1994. (NR)

Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio, o pes ca dor
de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio 
do Tra ba lho e Empre go os se guin tes do cu men tos:

I – com pro van te de re gis tro ge ral de pes ca dor
pro fis si o nal, que será vá li do por cin co anos, emi ti do
pelo DPA/MAPA ou ou tro ór gão que vier a subs ti tuí-lo, 
nos ter mos do dis pos to no § 1º do art. 28 do De cre -

to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de 1967, de vi da men -
te atu a li za dos, emi ti dos, no mí ni mo, um ano an tes da
data de iní cio de pro i bi ção da pes ca;

II –  con tra to de par ce ria, ates ta do da co lô nia a
que es te ja fi li a do, ou do ór gão do Iba ma, ou ou tro ór -
gão que vier a subs ti tuí-lo, com ju ris di ção so bre a área
onde atue o pes ca dor pro fis si o nal, com pro van do:

a) ........................................................................
b) de di ca ção à ati vi da de, em ca rá ter per ma nen -

te, du ran te o pe río do trans cor ri do en tre a pa ra li sa ção
an te ri or àque la em cur so;

c) não dis por de ou tras fon tes de ren da.
III –  com pro van te de ins cri ção jun to à Pre vi dên -

cia So ci al; e
IV –  com pro van te de que não está em gozo de

ne nhum be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da da Pre vi -
dên cia So ci al, ex ce to au xí lio aci den te e pen são por
mor te.

Pa rá gra fo úni co. Na au sên cia dos ór gãos de que 
tra ta o in ci so II, será ad mi ti da a de cla ra ção de dois
pes ca do res pro fis si o na is idô ne os e de vi da men te re -
gis tra dos, que de ve rão ates tar que aos pes ca do res
aten dem aos re qui si tos con ti dos nas alí ne as a, b e c
do in ci so II des te ar ti go. (NR)

Art.3º ..................................................................

I – ......................................................................
II –  per da do man da to, se pre si den te de co lô nia

ou fe de ra ção;
III –  sus pen são de suas ati vi da des pro fis si o na -

is, com cas sa ção do re gis tro no Iba ma, por dois anos,
se pes ca dor pro fis si o nal. (NR)

Art. 4º O be ne fí cio de que tra ta esta Lei será
sus pen so nas se guin tes con di ções:

I  – iní cio de ati vi da de re mu ne ra da;
II  – iní cio de per cep ção de ou tra ren da;
III  – mor te do be ne fi ciá rio;
IV  – des res pe i to ao pe río do de pro i bi ção da

pes ca;
V  – com pro va ção de fal si da de nas in for ma ções

pres ta das para ob ten ção do be ne fí cio.” (NR)
Art. 2º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta Lei so men -

te po de rá ser re que ri do a par tir do novo pe río do de
pro i bi ção da pes ca.

Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11
de ja ne i ro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 2º, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co
para § 1º:

“Art 15 ................................................................
§ 2º Os ban cos ofi ci a is fe de ra is cre den ci a dos

ce le bra rão con vê nio ope ra ci o nal com ou tros es ta be -
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le ci men tos ban cá ri os para o pa ga men to do se gu ro -
-de sem pre go nos mu ni cí pi os e lo ca li da des onde não
dis po nham de agên cia”. (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 48, DE 2002

(Nº 5.307/2002, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Insti tui a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Ad. 1º. Fica ins ti tu í da a Fun da ção Uni ver si da de

Fe de ral do Vale do São Fran cis co, vin cu la da ao Mi nis -
té rio da Edu ca ção, com sede na ci da de de Pe tro li na,
Esta do de Per nam bu co.

§ 1º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co terá por ob je ti vo mi nis trar en si no
su pe ri or, de sen vol ver pes qui sa nas di ver sas áre as do 
co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si tá ria,
ca rac te ri zan do sua in ser ção re gi o nal me di an te atu a -
ção mul ti cam pi no Polo Pe tro li na/Per nam bu co e Ju a -
ze i ro/Ba hia, nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 113,
de 19 de se tem bro de 2001.

§ 2º Fica au to ri za da a atu a ção da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co na re -
gião do semi-ári do nor des ti no.

Art. 2º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co ad qui ri rá per so na li da de ju rí di -
ca a par tir da ins cri ção de seu ato cons ti tu ti vo no re -
gis tro ci vil das pes so as ju rí di cas, do qual será par te
in te gran te seu es ta tu to apro va do pela au to ri da de
com pe ten te.

Art. 3º O pa tri mô nio da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co será cons ti tu í do pe -
los bens e di re i tos que essa en ti da de ve nha a ad qui -
rir, in clu in do os bens que lhe ve nham a ser do a dos
pela União, Esta dos, Mu ni cí pi os e por ou tras en ti da -
des pú bli cas e par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do Vale do São Fran cis co só re ce be rá em do a -
ção bens li vres e de sem ba ra ça dos de qua is quer
ônus, in clu si ve dos de cor ren tes de de man da ju di ci a is.

Art. 4º. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
trans fe rir para a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co bens imó ve is lo ca li za dos no
mu ni cí pio de Pe tro li na, in te gran tes do pa tri mô nio da
União, da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, da
Uni ver si da de Fe de ral Ru ral de Per nam bu co, do Cen -
tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co 

e do Cen tro Fe de ral de Edu ca ção e Tec no ló gi ca de
Pe tro li na.

§ 1º Fica igual men te au to ri za da a trans fe rên cia
de pes so al, cur sos, bens mó ve is e acer vos das ins ti -
tu i ções fe de ra is de en si no, lo ca li za das em Pe tro li na,
re fe ri das no ca put des te ar ti go.

§ 2º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re ma -
ne jar e trans fe rir, para a Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do Vale do São Fran cis co, as do ta ções apro va -
das na Lei Orça men tá ria, con sig na das ao Cen tro Fe -
de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na, ao Cen -
tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co 
e des ti na das à Uni da de de Ensi no Des cen tra li za da
de Pe tro li na, e con sig na das a ou tras en ti da des fe de -
ra is de en si no su pe ri or lo ca li za das em Pe tro li na, Per -
nam bu co.

Art. 5º Os re cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co se rão 
pro ve ni en tes de:

I  – do ta ção con sig na da no or ça men to da União;
II  – au xí li os e sub ven ções que lhe ve nham a ser

con ce di dos por qua is quer en ti da des pú bli cas ou par -
ti cu la res;

III  – re mu ne ra ção por ser vi ços pres ta dos a en ti -
da des pú bli cas ou par ti cu la res;

IV  – ope ra ções de cré di to e ju ros ban cá ri os;
V  – re ce i tas even tu a is.
Pa rá gra fo úni co. A im plan ta ção da Fun da ção

Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co fica
su je i ta à exis tên cia de do ta ção es pe cí fi ca no or ça -
men to da União e ao dis pos to na Lei nº 9.962, de 22
de fe ve re i ro de 2000.

Art. 6º No pe río do de tran si ção até a im plan ta -
ção da Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co, que não de ve rá ul tra pas sar cin co
anos, ha ve rá um Con se lho de Insta la ção com a com -
pe tên cia de de li be rar so bre as po lí ti cas ins ti tu ci o na is
re la ci o na das à ins ta la ção da nova Uni ver si da de.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho de Insta la ção, re fe -
ri do no ca put des te ar ti go, terá a se guin te com po si -
ção:

I –  um re i tor pro tem po re, que o pre si di rá;
II –  um re pre sen tan te da Uni ver si da de Fe de ral

de Per nam bu co;
III –  um re pre sen tan te da Uni ver si da de Fe de ral

da Ba hia;
IV –  um re pre sen tan te da Uni ver si da de Fe de ral

Ru ral de Per nam bu co;
V –  um re pre sen tan te da Uni ver si da de Esta du al 

de Per nam bu co;
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VI –  um re pre sen tan te da Uni ver si da de Esta du -
al da Ba hia;

VII –  um re pre sen tan te da Au tar quia Mu ni ci pal
de Edu ca ção de Pe tro li na/PE;

VIII –  um re pre sen tan te dos pro fes so res das
ins ti tu i ções re fe ri das no Art. 4º

Art. 7º O re i tor pro tem po re será no me a do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca nos ter mos da Lei nº 9.192,
de 21 de de zem bro de 1995.

Art. 8º Na fase de tran si ção para sua im plan ta -
ção, a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co po de rá con tar com a co la bo ra ção de
pes so al do cen te e téc ni co Admi nis tra ti vo, em ca rá ter
de ces são ou em prés ti mo por par te de go ver nos mu -
ni ci pa is e es ta tu a is.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PARECER Nº 473, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002
(nº 5.307, de 2001, na ori gem), que ins ti tui 
a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale 
do São Fran cis co.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I –  Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 48, de 2002,
de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, tem como ob je ti vo cri -
ar a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São
Fran cis co.

De acor do com essa pro pos ta, a re fe ri da Fun da -
ção, vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção, com sede
e foro em Pe tro li na, Esta do de Per nam bu co, des ti -
na-se à ofer ta de en si no su pe ri or, ao de sen vol vi men -
to da pes qui sa e à pro mo ção da ex ten são uni ver si tá -
ria, ope ran do como uma ins ti tu i ção mul ti cam pi, ba se -
a da em Pe tro li na (PE), e Ju a ze i ro (BA), e com au to ri -
za ção para es ten der sua atu a ção no semi-ári do nor -
des ti no.

Fica es ta be le ci do que a Fun da ção Uni ver si da de 
Fe de ral do Vale do São Fran cis co ad qui ri rá per so na li -
da de ju rí di ca a par tir da ins cri ção do seu ato cons ti tu -
ti vo no re gis tro ci vil das pes so as ju rí di cas, do qual
será par te in te gran te seu es ta tu to apro va do pela au -
to ri da de com pe ten te.

A pro po si ção de ter mi na, tam bém, que o pa tri -
mô nio da nova uni ver si da de será com pos to de bens e 
di re i tos que ve nha a Adqui rir e au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a trans fe rir para a en ti da des os bens mó ve is e
imó ve is lo ca li za dos no Mu ni cí pio de Pe tro li na, in te -

gran tes do pa tri mô nio da União, da Uni ver si da de Fe -
de ral de Per nam bu co, da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral
de Per nam bu co, do Cen tro Fe de ral de Edu ca ção Tec -
no ló gi ca de Per nam bu co e do Cen tro Fe de ral de Edu -
ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na.

Por fim, o PLC es cla re ce so bre a ori gem dos re -
cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção e con di ci o na sua im -
plan ta ção não só à exis tên cia de do ta ção es pe cí fi ca
no or ça men to da União, mas, tam bém, ao que dis põe
a Lei nº 9.962, de 2000, que dis ci pli na o re gi me de
em pre go pú bli co do pes so al da ad mi nis tra ção fe de ral
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou tras pro vi dên -
ci as

Enten de o au tor da pro pos ta que a cri a ção da
Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran -
cis co irá su prir a ca rên cia de edu ca ção su pe ri or da
re gião, além de pro ver as ati vi da des de pes qui sa e
ex ten são, com ple men ta res ao pro ces so de en si no.

Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, o PLC
veio a esta Casa re vi so ra, onde já re ce beu pa re cer fa -
vo rá vel da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

II –  Aná li se

O Pólo for ma do por Ju a ze i ro (BA), e Pe tro li na
(PE), no sub-mé dio São Fran cis co cons ti tui o prin ci -
pal re sul ta do de uma ex pe riên cia vi to ri o sa, con du zi da 
pela Co de vasf, que re sul ta do apro ve i ta men to das
águas do rio São Fran cis co para fins de ir ri ga ção, ten -
do dado ori gem a um im por tan te cen tro de fru ti cul tu ra 
ir ri ga da, hoje res pon sá vel por 86% das ex por ta ções
na ci o na is de man ga e 95% das de uva, além da pro -
du ção de vi nho, para ci tar ape nas dois ín di ces da
mar can te e ex pres si va eco no mia que se for mou nes -
sa sub-re gião do Nor des te bra si le i ro.

As ci da des de Ju a ze i ro e Pe tro li na, por seu tur -
no, con for mam um es tra té gi co aglo me ra do na rede
ur ba na do Nor des te, cuja im por tân cia é re co nhe ci da
des de há mu i to, ten do sido uma das pri o ri da des do
pro gra ma de ci da des de pode mé dio im ple men to no
iní cio dos anos oi ten ta em nos so País. Pela sua lo ca li -
za ção –  no in te ri or do Nor des te –  e si tu a ção pri vi le gi -
a da –  às mar gens do rio São Fran cis co –  o pólo Ju a -
ze i ro/Pe tro li na tem se des ta ca do como um oá sis de
de sen vol vi men to no vas to ser tão nor des ti no –  po pu -
lo so, po bre, seco e aban do na do.

O di na mis mo da área pode ser me di do pelo fato
de que a po pu la ção eco no mi ca men te ati va de Pe tro li -
na cres ceu 543% en tre 1960 e 1996, pas san do de
10.478 para 67.388 pes so as, en quan to em Ju a ze i ro
ele vou-se de 12.248 pes so as em 1960 para 57.519
em 1996, com cres ci men to de 369%, o que in di ca a
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cri a ção de cer ca de 100.000 em pre gos ao lon go do
pe río do nes se pólo de ir ri ga ção que é o mais im por -
tan te do Vale do São Fran cis co e de todo o Nor des te
bra si le i ro, com sig ni fi ca ti vos re fle xos po si ti vos em re -
la ção à ren da.

Todo esse de sen vol vi men to cons ti tui ain da um
pro ces so in com ple to e in con clu so, por que fal tam-lhe
vá ri os pe rí me tros de ir ri ga ção como os do Sa li tre (em
Ju a ze i ro) e do Ba i xio de Ire cê (em Xi que-Xi que), cu jas
obras ape nas co me ça ram, e o de Cruz das Almas (em
Casa Nova), se quer ini ci a do. Do mes mo modo, a Hi -
dro via do São Fran cis co, que ain da não re ce beu os in -
ves ti men tos in dis pen sá ve is à sua ope ra ção co mer ci al.

A cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co vem, pois, con tri bu ir, de modo sig ni fi ca -
ti vo para con so li dar o pa pel do pólo Ju a ze i ro/Pe tro li na
como ver da de i ra ca pi tal do São Fran cis co e do in te ri or
do Nor des te. Não foi sem ra zão que o Con gres so Na ci -
o nal apro vou, ain da re cen te men te, a Lei Com ple men -
tar nº 113, de 19 de se tem bro de 2001, au to ri zan do o
Po der Exe cu ti vo a cri ar a Re gião Admi nis tra ti va Inte -
gra da de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju a -
ze i ro/BA e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi -
men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA.

Essa área cons ti tui um exem plo do que pode e
deve ser fe i to no ser tão nor des ti no, par ti cu lar men te
no Vale do São Fran cis co, para su pe rar o qua dro de
po bre za e sub de sen vol vi men to.

É nes se con tex to – e com esse ob je ti vo – que se 
es pe ra ve nha a atu ar a nova Uni ver si da de, ob je to do
pre sen te pro je to de lei, na me di da em que seja im -
plan ta da com base em uma pro pos ta mo der na e am -
bi ci o sa – res pon sa bi li da de do Con se lho de Insta la -
ção a que se re fe re o art. 6º do tan do-a de cur sos ade -
qua dos, apro pri a dos e adap ta dos para as po ten ci a li -
da des e as ca rac te rís ti cas da re gião, a cujo pro ces so
de de sen vol vi men to se in te gra rá, como com po nen te
es sen ci al, para tor nar-se ala van ca de mais um es tá -
gio, que irá per mi tir a con so li da ção e a sus ten ta bi li da -
de do de sen vol vi men to da área.

Do pon to de vis ta es tri ta men te edu ca ci o nal,
con si de ra mos a pre sen te ini ci a ti va do Po der Exe cu ti -
vo opor tu na e me ri tó ria, prin ci pal men te se lem brar -
mos da gran de ca rên cia que nos so País ain da apre -
sen ta no que diz res pe i to às ne ces si da des de qua li fi -
ca ção pro fis si o nal de seus jo vens, par ti cu lar men te no 
Nor des te, que em bo ra seja re gião po pu lo sa e po bre,
tem sido pou co con tem pla da com a pre sen ça e a
ação do go ver no fe de ral em re la ção ao en si no su pe ri -
or e à pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.

Com essa per cep ção, já em 1989, en tão de pu -
ta do fe de ral, ao apre sen tar o pro je to de lei nº 1.514,

vi san do ins ti tu ir o Pla no de De sen vol vi men to para o
Vale do São Fran cis co, in cluí en tre seus dis po si ti vos a 
pre vi são de um cen tro de en si no e pes qui sa no pólo
Ju a ze i ro/Pe tro li na que, com o pre sen te pro je to, ago ra
se con cre ti za.

O São Fran cis co, aliás, ao lon go da nos sa His tó -
ria, tem sem pre uma re fe rên cia per ma nen te, no pas -
sa do pelo pa pel de “rio da na ci o nal” ou, ain da ago ra,
no pre sen te, vis to como um dos ei xos na ci o na is de
de sen vol vi men to – mais po ten ci al que efe ti vo – no
âm bi to do Pla no Plu ri a nu al “Avan ça Bra sil”. É cla ra
as sim, a per cep ção na ci o nal da im por tân cia es tra té -
gi ca des sa área, cuja iden ti da de re gi o nal, con tu do,
ca re ce de ele men tos de con so li da ção e in te gra ção, o
que a trans for ma, ain da hoje, numa cons te la ção de
sub-re giões, po la ri za das prin ci pal men te por Mon tes
Cla ros (MG), Bar re i ras (BÁ), Pa u lo Afon so (BA) e Pe -
ne do (AL), além de Ju a ze i ro/Pe tro li na.

Tra ta-se, por tan to, de uma par ce la do ter ri tó rio
na ci o nal que pre ci sa ser de fi ni ti va e glo bal men te in -
cor po ra da ao nos so pro ces so de de sen vol vi men to,
para o que a cri a ção de cen tros de en si no e pes qui sa
cer ta men te cons ti tui, ao lado de ou tras ini ci a ti vas,
uns fa to res es tra té gi cos, es sen ci a is e di fe ren ci a dos.

III –  Voto

Em face do ex pos to, opi no pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

DO RIO SÃO FRANCISCO

3º RELATÓRIO PRELIMINAR

BRASÍLIA – 2002

I. His tó ri co
Por meio do Re que ri men to nº 392, de 2001, do

Se na dor Wal deck Orné las, apro va do em Ple ná rio, foi
cri a da, no Se na do Fe de ral, uma co mis são es pe ci al
des ti na da a acom pa nhar e ava li ar o Pro je to de Con -
ser va ção e Re vi ta li za ção da Ba cia do Rio São Fran -
cis co, es ta be le ci do por meio do De cre to Fe de ral de 5
de ju nho de 2001, bem como a ins ta la ção do res pec ti -
vo Co mi tê de Ba cia, cri a do igual men te por De cre to
Fe de ral na mes ma data.

Ten do sido ins ta la da e ini ci a do seus tra ba lhos
em 10 de ou tu bro do mes mo ano, a Co mis são apro -
vou seu 1º Re la tó rio Pre li mi nar em 12 de de zem bro
de 2001 e seu 2º Re la tó rio Pre li mi nar em 11 de ju nho
de 2002. Tra tan do-se de uma co mis são de acom pa -
nha men to, ó re la tor op tou pela apre sen ta ção de re la -
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tó ri os par ci a is ao lon go do de sen vol vi men to dos tra -
ba lhos, pre ce den do o Re la tó rio Fi nal.

A Co mis são de ve rá es ten der seus tra ba lhos até
15 de de zem bro de 2002, em aten di men to ao dis pos -
to no art. 76 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, sen do este o seu 3º Re la tó rio Pre li mi nar.

II. A Des ti na ção dos Re cur sos Pro ve ni en tes da
Co bran ça pelo uso dos Re cur sos Hí dri cos

O 2º Re la tó rio Pre li mi nar des ta Co mis são re co -
nhe ceu a im por tân cia da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro
de 1997, que, ao es ta be le cer a Po lí ti ca Na ci o nal de
Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, ins ti tu iu a co -
bran ça pelo uso des ses re cur sos. Enfa ti zou que essa
co bran ça re pre sen ta ins tru men to de ci si vo não só
para pro mo ver a oti mi za ção no con su mo da água,
mas tam bém para ga ran tir, em ca rá ter per ma nen te,
os re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os à im ple men ta ção 
da re fe ri da Po lí ti ca. Foi lem bra do, ain da, um as pec to
re le van te des sa Lei, re pre sen ta do pelo fato de que,
em seu art. 2º, ela pre vê que os va lo res ar re ca da dos
por meio des se ins tru men to se rão apli ca dos pri o ri ta -
ri a men te na ba cia hi dro grá fi ca em que fo ram ge ra dos
e des ti na dos ao fi nan ci a men to de es tu dos, pro je tos e
obras in clu í dos nos Pla nos de Re cur sos Hí dri cos,
bem como na im plan ta ção e cus te io de ór gãos e en ti -
da des do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re -
cur sos Hí dri cos.

Ao lon go das au diên ci as, cons ta tou-se a exis -
tên cia de in sis ten tes re cla ma ções ‘por usuá ri os des -
se re cur sos quan to ao fato de que, em rios de do mí nio 
da União, os va lo res re sul tan tes da re fe ri da co bran ça
se rão con cen tra dos no Go ver no Fe de ral, com a pos -
si bi li da de de que par ce la ex pres si va seja des vi a da,
de for ma ale a tó ria, para ou tras ba ci as hi dro grá fi cas,
em pre ju í zo da ba cia onde fo ram ar re ca da dos. Foi
ma ni fes ta do, in clu si ve, o re ce io de que tais va lo res
se jam des lo ca dos para apli ca ções não vin cu la das ao
ge ren ci a men to de re cur sos hí dri cos.

Os pro ble mas aci ma re fe ri dos po dem im por sé -
ri as li mi ta ções ao ge ren ci a men to efi ci en te de ba ci as
hi dro grá fi cas que, à se me lhan ça da Ba cia do rio São
Fran cis co, en fren tam gra ves de sa fi os re sul tan tes da
enor me ex ten são ter ri to ri al abran gi da e da com ple xi -
da de e di men são dos pro ble mas am bi en ta is ali pre -
sen tes.

III. Re co men da ção
Com vis tas a pre ve nir os ris cos iden ti fi ca dos no

pre sen te re la tó rio, re fe ren tes à co bran ça pelo uso dos 
re cur sos hí dri cos, esta Co mis são pro põe que seja

mo di fi ca da a Lei nº 9.433, de 1997, na for ma do pro je -
to de lei apre sen ta do a se guir.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº   ,  DE 2002 (*)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º 0 art. 2º da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 

1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
Art. 22. Os va lo res ar re ca da dos com a co bran -

ça pelo uso de re cur sos hí dri cos e com as mul tas de -
cor ren tes da inob ser vân cia das dis po si ções con ti -
das nes ta lei de ve rão ser apli ca dos in te gral men te na
ba cia hi dro grá fi ca onde fo ram ge ra dos, e se rão uti li -
za dos:

I  – no fi nan ci a men to de es tu dos, pro gra mas,
pro je tos e obras in clu í dos no Pla no de Re cur sos Hí -
dri cos da ba cia;

II  – no pa ga men to de des pe sas de im plan ta ção
e cus te io ad mi nis tra ti vo dos ór gãos e en ti da des, vin -
cu la dos à ba cia, in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de
Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos.

§ 1º A apli ca ção nas des pe sas pre vis tas no in ci -
so II des te ar ti go é li mi ta da a sete e meio por cen to do
to tal ar re ca da do.

§ 2º Os va lo res re fe ri dos no ca put des te ar ti go
po de rão ser apli ca dos a fun do per di do em pro je tos e
obras sue al te rem, de modo con si de ra do be né fi co à
co le ti vi da de, a qua li da de, a quan ti da de e o re gi me de
va zão de um cor po de água. (NR)

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

Jus ti fi cação

A co bran ça pelo uso dos re cur sos hí dri cos, ins ti -
tu í da por meio da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de
1997, por seu ca rá ter pi o ne i ro, cons ti tui mar co fun da -
men tal na apli ca ção do prin cí pio usuá rio-pa ga dor na
es fe ra da uti li za ção dos re cur sos na tu ra is. Há um re -
co nhe ci men to ge ne ra li za do de que ela re pre sen ta
ins tru men to da ma i or im por tân cia para in du zir a so ci -
e da de a pa drões sus ten tá ve is de con su mo des ses
re cur sos.
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(*) O pro je to de lei apre sen ta do pela Co mis são foi lido em
5.11.2002 e tra mi ta no Se na do Fe de ral como Pro je to de Lei do
Se na do nº 240, de 2002.

Por ser tão re cen te, essa co bran ça ain da en -
fren ta de sa fi os em sua im plan ta ção, exem pli fi ca dos
pelo fato de o di plo ma le gal su pra ci ta do pre ver a pos -
si bi li da de de que par ce la dos re cur sos fi nan ce i ros ar -
re ca da dos em uma ba cia hi dro grá fi ca seja apli ca da
em ou tras. Tal fato tem sido ava li a do de for ma ne ga ti -
va pela ma i o ria dos usuá ri os, sob o ar gu men to de que 
in tro duz um grau ele va do de in cer te za na dis tri bu i ção
dos re cur sos pro ve ni en tes da re fe ri da co bran ça, ge -
ran do, even tu al men te, sa cri fí ci os in jus ti fi cá ve is para
ba ci as que, mes mo se do ta das de gran de po ten ci al
ar re ca da dor, de vam ar car com ele va dos cus tos de re -
cu pe ra ção e ma nu ten ção da quan ti da de e da qua li da -
de dos re cur sos hí dri cos.

Nas dis cus sões em tor no da im plan ta ção da co -
bran ça pelo uso da água na ba cia do rio Pa ra í ba do
Sul, por exem plo, tem-se ar gu men ta do, de modo en -
fá ti co, que, em face dos gra ves de sa fi os am bi en ta is
ali en fren ta dos, não se jus ti fi ca a trans fe rên cia de re -
cur sos fi nan ce i ros para ou tras re giões, à re ve lia das
pri o ri da des de fi ni das pelo co mi tê da re fe ri da ba cia.

Essa dis tor ção, como já in di ca do pe las evi dên ci -
as dis po ní ve is, cer ta men te terá o efe i to de le té rio de
for ta le cer re sis tên ci as à im plan ta ção des sa co bran -
ça, ins tru men to vi tal para que seja ins ta u ra do, de for -
ma efe ti va, o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to
dos Re cur sos Hí dri cos. Daí a im por tân cia da al te ra -
ção ora pro pos ta.

Sala da Co mis são, 30 de ou tu bro de 2002. – Re -
nan Ca lhe i ros, Pre si den te – Wal deck Orne las, Re -
la tor – Pa u lo Sou to – Ma ria do Car mo Alves – João
Alber to – Anto nio Car los Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos, cria o Sis te ma Na ci o nal de
Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, re -
gu la men ta o in ci so XIX do art. 21 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e al te ra o art. 1º da
Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, que
mo di fi cou a Lei nº 7.990, de 28 de de zem -
bro de 1989.

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. 22. Os va lo res ar re ca da dos com a co bran ça 
pelo uso de re cur sos hí dri cos se rão apli ca dos pri o ri -
ta ri a men te na ba cia hi dro grá fi ca em que fo ram ge ra -
dos e se rão uti li za dos:

I –  no fi nan ci a men to de es tu dos, pro gra mas,
pro je tos e obras in clu í dos nos Pla nos de Re cur sos
Hí dri cos;

II –  no pa ga men to de des pe sas de im plan ta ção
e cus te io ad mi nis tra ti vo dos ór gãos e en ti da des in te -
gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos.

§ 1º A apli ca ção nas des pe sas pre vis tas no in ci -
so II des te ar ti go é li mi ta da a sete e meio por cen to do
to tal ar re ca da do.

§ 2º Os va lo res pre vis tos no ca put des te ar ti go
po de rão ser apli ca dos a fun do per di do em pro je tos e
obras que al te rem, de modo con si de ra do be né fi co à
co le ti vi da de, a qua li da de, a quan ti da de e o re gi me de
va zão de um cor po de água.

§ 3º (VETADO)

...........................................................................
Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 1997; 176º da Inde pen -

dên cia e 109º da Re pú bli ca. –  Fer nan do Hen ri que
Car do so –  Gus ta vo Kra u se.

COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA POR MEIO
DO REQUERIMENTO Nº 392, DE 2001- SF,

DESTINADA AO “ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO

E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO SÃO FRANCISCO E DA INSTALAÇÃO

DO RESPECTIVO COMITE DE BACIA
(INSTITUÍDOS PELO DECRETO S/N

DE 5 DE JUNHO DE 2001)”.

Ata da 24ª Reunião, realizada em 20 de
novembro de 2002.

Aos vin te dias do mês de no vem bro do ano de
dois mil e dois, às qua tor ze ho ras e qua ren ta e cin co
mi nu tos, na sala 06 da Ala Se na dor NiIo Co e lho, re ú -
nem-se os Se nho res Se na do res Wal deck Ome las,
Ma ria do Car mo Alves, Pa u lo Sou to, Re nan Ca lhe i -
ros, Antô nio Car los Va la da res, Alber to Sil va, Te o tô nio 
Vi le la Fi lho, He lo í sa He le na, Fran ce li no Pe re i ra, José
Edu ar do Du tra e Lú dio Co e lho mem bros da Co mis -
são Espe ci al, cri a da atra vés do Re que ri men to nº 392, 
de 2001-SF, des ti na da ao “Acom pa nha men to e Ava li -
a ção do Pro je to de Con ser va ção e Re vi ta li za ção da
Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São Fran cis co e da ins ta la -
ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia (ins ti tu í dos pelo
de cre to slnº de 5 de ju nho de 2001)”. Ha ven do nú me -
ro re gi men tal, a Se na do ra He lo í sa He le na, no exer cí -
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cio da Pre si dên cia, de cla ra aber to os tra ba lhos, dis -
pen san do a le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or, que é
dada como lida e apro va da. A se guir, a Pre si dên cia
es cla re ce que a pre sen te re u nião des ti na-se a Le i tu -
ra, Dis cus são e Vo ta ção do Re la tó rio Fi nal da Co mis -
são. Após, a Pre si dên cia con ce de a pa la vra ao Se -
nhor Re la tor, Se na dor Wal deck Orne las para dar iní -
cio a le i tu ra do Re la tó rio Fi nal. A se guir, a Pre si dên cia 
con ce de a pa la vra aos ora do res ins cri tos. Fi ze ram
uso da pa la vra os Se nho res Se na do res Antô nio Car -
los Va la da res, Lú dio Co e lho e Ma ria do Car mo. Após,
a Pre si den te em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na
con ce de a pa la vra ao Re la tor para suas con si de ra -
ções fi na is, onde agra de ceu a co la bo ra ção de to dos
no de sen vol vi men to dos tra ba lhos da Co mis são e na
atu a ção que têm tido nes ta Casa de le al da de à ca u sa
do São Fran cis co. Ao fi nal, o Se nhor Re la tor pro põe
que seja en ca mi nha da Mo ção ao Pre si den te da Câ -
ma ra, De pu ta do Aé cio Ne ves, so li ci tan do a ime di a ta
ins ta la ção da Co mis são Espe ci al para apre ci ar a
Emen da Cons ti tu ci o nal. A se guir, a Pre si dên cia co lo -
ca em vo ta ção o Re la tó rio.

Fi nal e a Mo ção, sen do apro va dos por una ni mi -
da de. Após a Pre si den te em exer cí cio, Se na do ra He -
lo í sa He le na agra de ceu o em pe nho e a qua li da de do
tra ba lho do Re la tor Se na dor Wal deck Orne las. Não
ha ven do nada mais a tra tar, a Pre si dên cia en cer ra a
pre sen te re u nião e, para cons tar, eu, Ja ni ce de Car -
va lho Lima, Se cre tá ria da Co mis são, la vrei a pre sen te 
ata que, lida e apro va da, será as si na da pelo Se nhor
Pre si den te e irá à pu bli ca ção, jun ta men te com o
acom pa nha men to ta qui grá fi co, que faz par te in te -
gran te da pre sen te ata.

A SRA. PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – Ha -
ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 242 re u -
nião da Co mis são Espe ci al, cri a da por meio do Re que -
ri men to nº 392, de 2002, des ti na da ao acom pa nha -
men to de ava li a ção do pro je to de con ser va ção e re vi -
ta li za ção da ba cia hi dro grá fi ca do no São Fran cis co.

Não ha ven do ne ces si da de de le i tu ra da ata da
re u nião an te ri or, re a li za da no dia 6 de no vem bro, con -
si de ra mo-la apro va da.

Co mu ni ca mos que a pre sen te re u nião des ti -
na-se à le i tu ra, dis cus são e vo ta ção do re la tó rio fi nal
des ta Co mis são, ao tem po em que con ce do a pa la vra 
ao Sr. Re la tor, o no bre Se na dor Wal deck Orne las,
para dar iní cio à le i tu ra e à dis cus são de seu re la tó rio.

Com a pa la vra o Se na dor Wal deck Orne las.
O SR. WALDECK ORNELAS – (PFL – BA) – Srº 

Pre si den te, Srs. Se na do res, re a li za mos hoje a úl ti ma
re u nião des ta Co mis são, na qual se apre sen ta o re la -

tó rio fi nal dos tra ba lhos de acom pa nha men to do pro -
je to de re vi ta li za ção do no São Fran cis co.

Uma vez que o re la tó rio já foi dis tri bu í do e é uma 
con so li da ção dos 3 re la tó ri os an te ri o res ba si ca men -
te, vou me per mi tir ape nas ler as con clu sões e re co -
men da ções fi na is do tra ba lho, para que pos sa mos,
en tão, fa zer-lhe a apre ci a ção.

As ati vi da des re a li za das pela co mis são de acom -
pa nha men to do pro je to de re vi ta li za ção do rio São
Fran cis co, as in for ma ções le van ta das, os es tu dos exis -
ten tes e o co nhe ci men to acu mu la do so bre a ba cia hi -
dro grá fi ca, par ti cu lar men te, os as pec tos exa mi na dos,
ao lon go de 1 ano e meio de tra ba lho, pos si bi li tam ado -
tar as se guin tes con clu sões e re co men da ções:

Po lí ti ca de re vi ta li za ção: 
a) Pri o ri da des.
O fato de que te nha se re du zi do o ris co de co -

lap so, apa gão, no sis te ma elé tri co bra si le i ro, não per -
mi te o ge ren ci a men to do re ser va tó rio de So bra di nho
em ho ri zon te tem po ral su pe ri or a 1 ano. No mo men to
em que se en cer ram os tra ba lhos da Co mis são, o ní -
vel é de ape nas 13,6% do vo lu me útil, de mons tran do
cla ra men te a vul ne ra bi li da de exis ten te no sis te ma de
ge ra ção Insta la do no Sub mé dio São Fran cis co, prin -
ci pal res pon sá vel pelo abas te ci men to ener gé ti co do
Nor des te. A esse ní vel che gou-se com a uti li za ção de
trans fe rên cia in ter-re gi o nal de ener gia, de mons tran -
do a in su fi ciên cia do vo lu me de água da ba cia.

Por isso, e con si de ran do que a ge ra ção de ener -
gia não é a úni ca nem a mais im por tan te usuá ria da
água do rio e de seus aflu en tes, a Co mis são ex ter na a 
sua pre o cu pa ção quan to à pri o ri da de para o pro je to
de con ser va ção e re vi ta li za ção do rio São Fran cis co,
a qual re i te ra, em face de ha ve rem sido re du zi dos a
va lo res ir ri só ri os os re cur sos a ele des ti na dos já no
cor ren te exer cí cio, bem como na pro pos ta or ça men -
tá ria para 2003, e pelo fato de per sis ti rem o ce ná rio
de con tí nua de gra da ção am bi en tal, a si tu a ção de
des con tro le so bre a cap ta ção e o uso da água, a fal ta
de cons ciên cia co le ti va so bre a gra vi da de do pro ble -
ma e a ne ces si da de de as se gu rar a pe re ni da de da
vida do rio.

Sa be mos o quan to é di fí cil man ter o sen ti men to
de ur gên cia, a no ção de pri o ri da de e a per cep ção da
re le vân cia, so bre tu do a um pro je to de lon go pra zo,
cus to ele va do e re sul ta dos pro gres si vos, cu jos be ne -
fí ci os se des ti nam, em es pe ci al, ás fu tu ras ge ra ções.

Em face da cul tu ra ime di a tis ta da ad mi nis tra ção
pú bli ca bra si le i ra, daí a ne ces si da de de re i te rar, uma
vez mais, a im por tân cia do pro je to, cujo re co nhe ci -
men to le vou à cri a ção des ta Co mis são Espe ci al no
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Se na do Fe de ral. É in dis pen sá vel que haja um cla ro
com pro mis so do Go ver no e da so ci e da de para com a
pre ser va ção do Ve lho Chi co.

b) Re cur sos.
A Co mis são sen te-se no de ver de aler tar a so ci -

e da de bra si le i ra para o fato de que as do ta ções or ça -
men tá ri as para o pre sen te exer cí cio, bem como as
pre vi sões con ti das na pro pos ta or ça men tá ria para
2003, pela ir re le vân cia do vo lu me de re cur sos en vol -
vi do, com pro me tem a exe cu ção do pro je to de con ser -
va ção e re vi ta li za ção da ba cia do rio São Fran cis co.

A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2003,
apro va da a pro pos ta ori un da do Po der Exe cu ti vo, pre -
vê ape nas 1 % de exe cu ção fí si ca dos tra ba lhos ne -
ces sá ri os para a re fe ri da re vi ta li za ção no âm bi to do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Esse rit mo de exe -
cu ção sig ni fi ca a ne ces si da de de um sé cu lo, nada
me nos do que 4 ge ra ções, para a exe cu ção do pro je -
to. As con di ções do Ve lho Chi co não su por ta rão tão
lon go pra zo, con de nan do-o de fi ni ti va men te.

Essa si tu a ção e esse tra ta men to im põem a
apro va ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº
27, de 2001, do Se na do Fe de ral, que ins ti tui o Fun do
para Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São Fran cis co,
com vin te anos de du ra ção, a ser cons ti tu í do por 5/10
por cen to do pro du to da ar re ca da ção de im pos tos da
com pe tên cia da União, após de du zi das as vin cu la -
ções ou par ti ci pa ções cons ti tu ci o na is.

Após a apro va ção pelo Se na do Fe de ral, a pro po -
si ção foi re me ti da à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde aca -
ba de ter a sua ad mis si bi li da de apro va da pela Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la
Casa, em um pro ces so, cujo tér mi no to ma rá o pro ces -
so de re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co imu ne às mu -
dan ças e aos hu mo res de Go ver nos e de mi nis tros.

Ain da nes te cam po, con si de ra a Co mis são que
é pre ci so aper fe i ço ar a le gis la ção de re cur sos hí dri -
cos, no sen ti do de vin cu lar as re ce i tas de cor ren tes da 
co bran ça do uso da água em uma ba cia hi dro grá fi ca
à uti li za ção, na mes ma ba cia, para a exe cu ção do seu 
pla no de ser vi ços e obras.

Nes se as pec to, cum pre des ta car a apre sen ta -
ção, por esta Co mis são, do Pro je to de Lei do Se na do
nº 240, de 2002.

Cenário Institucional

a) Arti cu la ção
Embo ra exis tam vá ri as agên ci as go ver na men -

ta is com atu a ção na Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio São
Fran cis co, a exem plo da Chesf, Ce mig, Co de vasf,

Asfra, Fra na ve, é vi sí vel a de sar ti cu la ção exis ten te
en tre elas, ge ran do con fli tos de in te res se, na me di da
em que avan çam no cum pri men to de seus pro pó si tos
es pe cí fi cos, au men tan do o uso da água que, por ou -
tro lado, co me ça a ra re ar.

De ou tra par te, os ór gãos na ci o na is e es ta du a is
de meio am bi en te, de re cur sos hí dri cos e de de sen -
vol vi men to flo res tal, não cum prem com efi ciên cia os
seus pa péis de con tro le e de fis ca li za ção, ge ran do
de gra da ção e acu mu lan do pro ble mas. Des ta que-se a 
re cen te ins ti tu i ção da Agên cia Na ci o nal de Águas
que, den tre os rios da União, pri o ri zou o rio São Fran -
cis co, re co nhe cen do, as sim, a sua im por tân cia es tra -
té gi ca para o País. A nos sa ex pec ta ti va é a de que a
im plan ta ção de fi ni ti va do Co mi tê de Ba cia, vin cu la do
à ANA, pos sa vir a ge rir os con fli tos e pos si bi li tar o
con tro le ade qua do so bre as águas do rio, com a for -
mu la ção de uma cla ra po lí ti ca de pre ser va ção do cur -
so d’água.

Qu al quer que ve nha a ser o ar ran jo or ga ni za ci o -
nal ado ta do em re la ção aos di ver sos ór gãos, en ti da -
des e em pre sas pú bli cas fe de ra is, é in dis pen sá vel
uma vi são de con jun to da ba cia hi dro grá fi ca, uma
abor da gem in te gra da dos di ver sos as pec tos en vol vi -
dos, como ir ri ga ção, ge ra ção de ener gia, na ve ga ção,
pes ca, tu ris mo e com pro mis so com o seu de sen vol vi -
men to sus ten tá vel.

Em qual quer hi pó te se, há a ne ces si da de e a
con ve niên cia de ter-se uma agên cia pú bli ca de de -
sen vol vi men to para a Ba cia do Rio são Fran cis co,
per cep ção já exis ten te na Cons ti tu in te de 1946 e que
se per deu ao lon go do tem po.

Pro vidên ci as Emer gen ci a is

A co mis são re i te ra a ne ces si da de da ime di a ta
re a li za ção de um tra ba lho de ar ti cu la ção, a ser co or -
de na do pela ANA, en vol ven do a Ane el, a Co de vasf, a
Chesf, a Ce mig, vi san do de fi nir, em toda a sua am pli -
tu de, a es tra té gi ca e a po lí ti ca de no vos bar ra men tos,
de usos múl ti plos, com ou sem apro ve i ta men to ener -
gé ti co, a se rem im plan ta dos na Ba cia do Rio São
Fran cis co, ten do por ob je ti vo a re gu la ri za ção da va -
zão do rio e sua po ten ci a li za ção.

Re cu pe ra ção Ambi en tal e
 De sen vol vi men to Sus tan tâ vel.

A – No Ba i xo São Fran cis co.
A Co mis são pro põe que o Go ver no Fe de ral,

atra vés do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, pro mo -
va, com pri o ri da de ab so lu ta, a ela bo ra ção de um pla -
no de re cu pe ra ção am bi en tal para o Ba i xo São Fran -
cis co, no tre cho Xin go até a foz, de modo a cor ri gir os
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pro ble mas sur gi dos a par tir da im plan ta ção des sa hi -
dre lé tri ca. O re fe ri do pla no deve en vol ver os go ver nos 
es ta du a is de Ala go as e de Ser gi pe, vi san do tam bém
a ge ra ção de al ter na ti vas de ren da para a po pu la ção
da que la área da Ba cia.

Que a Agên cia Na ci o nal de Águas, no âm bi to
das ati vi da des que vêm sen do re a li za das pelo pro je to 
São Fran cis co, in clua es tu do que ob je ti ve exa mi nar a
vi a bi li da de téc ni ca, com a aná li se dos seus efe i tos so -
bre a ?? fa u na, as la go as mar gi na is, os pe rí me tros de
ir ri ga ção e a ge ra ção de ener gia, de uma che ia ar ti fi -
ci al anu al, a ser pro vo ca da no Ba i xo São Fran cis co,
pela ele va ção da va zão do rio, para 4 mil me tros cú bi -
cos por se gun do, a par tir de Xin gó, du ran te ses sen ta
dias ao ano, nos me ses de fe ve re i ro e mar ço, para o
res ta be le ci men to das con di ções am bi en ta is e para
pos si bi li tar a exe cu ção de uma po lí ti ca de de sen vol vi -
men to para o Ba i xo São Fran cis co. Su ge re, de ime di -
a to, o es ta be le ci men to pelo lba ma, de uma área de
pro te ção am bi en tal fe de ral, en glo ban do os man gue -
za is e as ilhas si tu a das no es tuá rio do Rio São Fran -
cis co, en vol ven do os Mu ni cí pi os de Bre jo Gran de,
Ilha das Flo res e Pa ca tu ba, no Esta do do Ser gi pe.
São cer ca de 10 mil hec ta res, 95% do Esta do do Ser -
gi pe, ain da des pro vi dos de qual quer fon te po lu i do ra e
onde a po pu la ção vive da pes ca de sub sis tên cia.

A lei da fun ção de pro te ção am bi en tal re fe ri da à
APA aten de rá ao pro pó si to de pro te ger a re pro du ção
do ca ran gue jo, fo men tar a os tre i cul tu ra, o de sen vol vi -
men to do eco tu ris mo e for mar o cor re dor eco ló gi co,
com à APA de Pi a ça bu çu, em Ala go as, e a re ser va bi -
o ló gi ca de San ta Isa bel, em Ser gi pe.

B – No lago de So bra di nho. Em face da gran de
su per fí cie de água do lago de So bra di nho, com ele va -
da taxa de eva po ra ção, re co men da a Co mis são que a 
Agên cia Na ci o nal de Águas ava lie qual a cota mais
ade qua da para a ope ra ção da bar ra gem, ten do em
vis ta que en tre as co tas 389,0 e 392,5, ele va-se de
2.907km2 para 4.241km2 a su per fí cie do lago, com
uma ex pan são em mais de 32% da área inun da da.

A gran de va ri a ção re gis tra da na cota do lago
pre ju di ca so bre ma ne i ra as po pu la ções ri be i ri nhas
que, com fre qüên cia, vêem-se afas ta das por qui lô me -
tros do li mi te do es pe lho d’água, com gra ves pre ju í -
zos para as suas la vou ras, es pe ci al men te pro je tos de
ir ri ga ção co mu ni tá ria, e mes mo para o abas te ci men to 
hu ma no.

Tam bém as la vou ras de va zan te que nes ses
mo men tos são cul ti va das, de ci clo cur to pela pró pria
cir cuns tân cia e com uso in ten si vo de de fen si vos, ter -
mi nam por con ta mi nar as águas, exi gin do aten ção
es pe ci al para os ór gãos de fo men to e fis ca li za ção no

sen ti do de uma ade qua da ori en ta ção. Do mes mo
modo, ten do em con ta a ex ten são da área do lago,
suas ca rac te rís ti cas e vul ne ra bi li da des, urge que seja 
ela bo ra do um pla no de de sen vol vi men to sus ten tá vel
es pe cí fi co para esse seg men to do rio, con si de ran do
as po pu la ções si tu a das às suas mar gens que fo ram
re lo ca li za das em face da cons tru ção da bar ra gem e
ain da hoje pa de cem, nos mo men tos de ba i xa do ní vel 
das águas, sem es ta bi li zar suas ati vi da des eco nô mi -
cas e seus re fe ren ci a is so ci a is e cul tu ra is.

C – No alto São Fran cis co. A Aneel está in ven ta ri -
an do o tre cho ao mon tan te de Três Ma ri as, o que in clui
a ava li a ção dos apro ve i ta men tos de Pom peu e Re ti ro
Ba i xo. E pre ci so, no en tan to – e re co men da-se à ANA –
con vê nio com o Esta do de Mi nas Ge ra is idên ti co ao re -
a li za do com o Esta do da Ba hia, que deu ori gem ao pla -
no pi lo to de re vi ta li za ção no tre cho Ibo ti ra ma – Ju a ze i -
ro, ten do por ob je to o es tu do, iden ti fi ca ção e di men si -
o na men to das me di das ne ces sá ri as a ju san te de Três 
Ma ri as e mu i to es pe ci al men te em re la ção a Pi ra po ra
e re gião, para su por tar a ele va ção das va zões de flu -
en tes no cur so prin ci pal do no, ten do em vis ta o por to
da que la ci da de e os di ques de pro te ção exis ten tes.

As flu tu a ções de áre as de va zões atu al men te
re gis tra das: cer ca de 800 mi lí me tros; o ele va do vo lu -
me de es pe ra do re ser va tó rio de Três Ma ri as: 25% da
ca pa ci da de útil, e as li mi ta ções com que ope ram seus 
ver te do res cons ti tu em fa to res que pro vo cam ero são
nas mar gens, ins ta bi li da de no le i to na tu ral do rio e de -
ter mi nam in su fi ciên cia de va zões para na ve ga ção.

Tam bém esse seg men to re quer um pla no de re -
cu pe ra ção am bi en tal, pois que o Alto São Fran cis co
se cons ti tui na área de ma i or ocu pa ção ur ba na com
aglo me ra dos de ma i or por te, a pre sen ça de ati vi da -
des in dus tri a is e mi ne ra is e é, sem dú vi da, de toda a
área da ba cia, aque la em que se en con tram os mais
ele va dos e nes se caso sig ni fi ca ti vos ní ve is de po lu i -
ção. Aqui, sim, exis tem pro ble mas com a qua li da de
das águas.

Uma vi são in te gra da des sa área faz-se ne ces -
sá ria pela im por tân cia es tra té gi ca de que se re ves te,
em face de en vol ver a nas cen te do rio, con tri bu ir com
o mais ele va do vo lu me de água para a ba cia e ali men -
tar o semi-ári do, re gião para onde o no ca mi nha até
al can çar a sua foz.

Po lí ti cas se to ri a is. Po lí ti ca flo res tal. A Co mis são
ma ni fes ta sua gran de pre o cu pa ção com a agres são
que vêm so fren do os re ma nes cen tes de mata na ti va
na área da ba cia, es pe ci al men te no alto e mé dio São
Fran cis co, ter ri tó rio dos Esta dos da Ba hia e de Mi nas
Ge ra is, tan to do bi o ma cer ra do quan to do pró prio
semi-ári do, por for ça da de man da de car vão ve ge tal
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por par te da in dús tria de fer ro-guza, lo ca li za da em Mi -
nas Ge ra is.

É ur gen te que seja atri bu í da pri o ri da de à ma nu -
ten ção e à cons ti tu i ção de no vas flo res tas plan ta das
nas áre as da ba cia, nos Esta dos de Mi nas Ge ra is e
da Ba hia, para re du zir o efe i to de vas ta dor que a pro -
du ção de car vão ve ge tal vem exer cen do so bre o cer -
ra do e o semi-ári do. Que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to, em ar ti cu la ção com o
Bndes e o lba ma, des per te para a ime di a ta e ur gen te
ne ces si da de do es ta be le ci men to de uma po lí ti ca de
re flo res ta men to para o se tor de fer ro gu sa, vi san do
evi tar que a re du ção das flo res tas plan ta das ve nha a
am pli ar ain da mais a pres são exis ten te so bre as ma -
tas na ti vas, que, ain da hoje, aten dem a 30% da de -
man da, per cen tu al que ten de a se ele var, na me di da
em que, ao con trá rio do que se ria de se es pe rar, re -
duz o es to que de flo res tas plan ta das.

O me ca nis mo de de sen vol vi men to lim po, ins ti -
tu í do pelo Pro to co lo de kyo to, pode cons ti tu ir-se em
fon te adi ci o nal de re cur sos para o se tor, com re du ção
de cus tos e, des sa for ma, não ape nas, par ti ci par dos
es for ços para o con tro le do aque ci men to glo bal,
como pro te ger e pre ser var o meio am bi en te na ba cia
do São Fran cis co.

Agri cul tu ra e pes ca. Re co men dar aos go ver nos
es ta du a is e à Co de vasf que, con si de ran do a exis tên -
cia de um gran de con tin gen te de pes ca do res ar te sa -
na is ao lon go da ba cia, ob ser vem a evo lu ção da ati vi -
da de de agri cul tu ra em de sen vol vi men to na re gião de 
Pa u lo Afon so e es tu dem as pos si bi li da des de sua
ado ção em ou tras áre as do rio, es pe ci al men te no
lago de So bra di nho, abor dan do, en tre ou tras, as
ques tões re fe ren tes à tec no lo gia, ao as so ci a ti vis mo,
à or ga ni za ção de pro du to res, aos mer ca dos e à atra -
ção de ca pi ta is para o se tor, vi san do re mo ver os prin -
ci pa is en tra ves à im plan ta ção de uma efe ti va pis ci cul -
tu ra co mer ci al de gran de por te na ba cia como base
para ab sor ção da mão-de-obra pes que i ra, pre ju di ca -
da pela al te ra ção das con di ções bi o ló gi cas de re pro -
du ção dos pe i xes ao lon go do rio.

Ações ar ti cu la das en tre o SOS Ve lho Chi co e o
Go ver no da Ba hia já de ram iní cio ao pro je to pi lo to de
cri a ção de pe i xes em tan ques e re des nes sa área.

A co mis são re gis tra a pres te za com que o Mi nis -
té rio do Tra ba lho e Empre go e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral re a gi ram às ges tões por ela re a li za das, com vis -
tas à vi a bi li za ção e à agi li za ção do pa ga men to do se -
gu ro de sem pre go aos pes ca do res ar te sa na is, du ran -
te o pe río do de fe so. Uma das so li ci ta ções foi no sen ti -
do de que fos se vi a bi li za do o pa ga men to do re fe ri do
se gu ro por meio das ca sas lo té ri cas e ago ra tam bém

do Ca i xa Aqui, pois a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, úni -
ca ins ti tu i ção res pon sá vel por esse pa ga men to, a
des pe i to de sua vas ta rede, não dis põe de agên ci as
lo ca li za das de modo com pa tí vel com o uni ver so das
co lô ni as de pes ca do res e dos lo ca is de mo ra dia des -
ses, mu i tos em lo ca li da de onde ine xis tem ser vi ços
ban cá ri os.

Do mes mo modo, a me di da ado ta da pos si bi li ta
a eli mi na ção dos atra sos no pa ga men to do se gu ro,
que deve ocor rer mês a mês, para ga ran tir o res pe i to
ao de fe so da pi ra ce ma e tam bém a so bre vi vên cia dos 
pes ca do res, evi tan do a re pe ti ção de si tu a ções em
que esse pa ga men to so men te ocor ria em glo bo, no fi -
nal do pe río do.

Ain da nes se tra di ci o nal seg men to de ati vi da des
ri be i ri nhas, é in dis pen sá vel a mo bi li za ção das uni ver -
si da des da re gião, para o es tu do da ic ti o fa u na do rio,
os pro ble mas de re pro du ção re gis tra dos após a cons -
tru ção das bar ra gens e a mu dan ça do seu re gi me na -
tu ral. Do mes mo modo, é pre ci so pro mo ver a in te gra -
ção em tran sa ções de re po vo a men to com es pé ci es
na ti vas atu al men te exis ten tes, em nada me nos do
que três agên ci as go ver na men ta is, a Co de vasf, a
Chesf e o lba ma, agin do cada um de modo iso la do e
em dis tin tas ba ses de ope ra ção, com re pli ca ção de
gas tos pú bli cos e es cas sez de re sul ta dos.

Po lí ti ca am bi en tal. Em que pese a exis tên cia de
um sis te ma na ci o nal de meio am bi en te de ri go ro sa le -
gis la ção de pro te ção am bi en tal, o lba ma e os ór gãos
es ta du a is de meio am bi en te ain da não fo ram ca pa zes 
de es tru tu rar uma ação efe ti va de con tro le am bi en tal,
na área da ba cia do rio São Fran cis co.

A par tir do pro je to de con ser va ção e re vi ta li za ção 
foi pos sí vel a mo bi li za ção do Mi nis té rio Pú bli co dos
Esta dos in te gran tes da ba cia, que de ram iní cio a uma
ação co or de na da de acom pa nha men to da si tu a ção, o
que não dis pen sa nem subs ti tui a atu a ção dos ór gãos
fe de ra is e es ta du a is de li cen ci a men to e fis ca li za ção.

Re gu la ri za ção da va zão. A re gu la ri za ção da va -
zão do rio cons ti tui ta re fa fun da men tal a ser em pre en -
di da no âm bi to do pro je to de re vi ta li za ção, ten do em
vis ta o re gi me de chu vas exis ten te nas suas nas cen -
tes con cen tra das en tre no vem bro e abril. De ou tro
lado, 70% das suas águas pro vê em do Alto São Fran -
cis co, o que fa ci li ta e in duz à so lu ção do pro ble ma.

Des sa for ma, a Co mis são apon ta a ur gên cia de
que se jam im plan ta dos no vos bar ra men tos, ori en ta -
dos por fi na li da des múl ti plas, lo ca li za dos nos aflu en -
tes do rio São Fran cis co, já ob je tos de aná li ses re a li -
za das pela Co de vasf e pelo Pla no Pi lo to de Re vi ta li -
za ção, re co men dan do-se a im plan ta ção ini ci al dos
apro ve i ta men tos de alí vio no rio das Ve lhas, Pa ra ca -
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tu, no rio Pa ra ca tu, e Esca ra mu ça, no Rio Uru cu ia, to -
dos em ter ri tó rio mi ne i ro. Há mais de uma de ze na de
no vos bar ra men tos que po dem ser vi a bi li za dos nes -
ses e em ou tros aflu en tes. Re co men da, tam bém, pro -
mo ver os apro ve i ta men tos de Pom peu, no pró prio rio
São Fran cis co, e de Re ti ro Ba i xo, no rio Pa ra o pe ba,
no bojo de uma es tra té gia de am pli a ção das va zões e
da po tên cia ins ta la da no apro ve i ta men to de Três Ma -
ri as, vi san do à re gu la ri za ção das va zões aflu en tes a
essa bar ra gem, de modo a pro por ci o nar me lhor apro -
ve i ta men to nas es ti a gens pro lon ga das e mes mo nos
pe río dos úmi dos, com sig ni fi ca ti vas me lho ri as no sis -
te ma de usos múl ti plos do rio São Fran cis co.

Ain da, vi san do à ob ten ção de ma i o res vo lu mes
de água no tre cho en tre a bar ra gem de So bra di nho e
o re man so da bar ra gem de lta pa ri ca, re co men da-se a 
im plan ta ção do em pre en di men to hi dre lé tri co de lta -
mo tin ga, cuja lo ca li za ção deve-se dar à al tu ra da ilha
de Pon tal, dis tan te 120 qui lô me tros de So bra di nho,
de na tu re za es tra té gi ca para au men tar a ca pa ci da de
de ge ra ção do sis te ma em 300 me ga watts, as se gu rar
80 me tros cú bi cos por se gun do para ir ri ga ção, no tre -
cho en tre So bra di nho e Be lém do São Fran cis co, e vi -
a bi li zar, de modo de fi ni ti vo, a na ve ga ção en tre o tre -
cho de So bra di nho e Ju a ze i ro/Pe tro li na.

Nes se con tex to de oti mi za ção dos apro ve i ta -
men tos, para pos si bi li tar me lho res re sul ta dos no au -
men to da va zão do rio, con vém tam bém ava li ar a al -
ter na ti va de For mo so, na ca lha prin ci pal do rio, que
pos sui inú me ros fa to res po si ti vos a re co men dar a sua 
exe cu ção: cus to ener gé ti co, con tro le de che i as, ir ri ga -
ção, na ve ga bi li da de, mas que vem sen do de ses ti mu -
la da pela exis tên cia de uma lei es ta du al, que trans for -
mou a área en tre Três Ma ri as e Pi ra po ra como de pre -
ser va ção per ma nen te, em bo ra o apro ve i ta men to be -
ne fi cie so bre ma ne i ra a pró pria ci da de de Pi ra po ra e
não haja ob je ções do pon to de vis ta am bi en tal.

Hi dro via. A Co mis são con de na o des per dí cio de 
re cur sos re pre sen ta do pe los gas tos re a li za dos, nos
úl ti mos anos, pelo Mi nis té rio dos Trans por tes a tí tu lo
de me lho ra men tos na hi dro via do São Fran cis co, fora
do con tex to de um pro je to de vi a bi li za ção da ope ra -
ção co mer ci al da via, sem le var em con si de ra ção a lo -
ca li za ção das ati vi da des eco nô mi cas na área da ba -
cia, in de pen den te de qual quer es tra té gia de lo gís ti ca
do es co a men to das sa fras, dos flu xos eco nô mi cos e
das ne ces si da des de in te gra ção.

Embo ra fre qüen te a lis ta das pri o ri da des na ci o -
na is, no “Bra sil em Ação” e no “Avan ça Bra sil”, nos
dois úl ti mos pla nos plu ri a nu a is do Go ver no Fe de ral, a 
hi dro via não foi ob je to de es tu do por par te do Mi nis té -
rio dos Trans por tes, que se lan çou à re a li za ção de

gas tos in cre men ta is sem qual quer com pro mis so com
a cri a ção de con di ções para a ope ra ção co mer ci al da
hi dro via e sem le var em con si de ra ção a nova eco no -
mia da área da ba cia, for te men te es ta be le ci da na
área dos cer ra dos de Mi nas e Ba hia, a de man dar
con di ções lo gís ti cas ade qua das para o es co a men to
da pro du ção e seu be ne fi ci a men to.

Co mi tê de Ba cia. A Co mis são sa ú da a ins ti tu ci o -
na li za ção do Co mi tê da ba cia hi dro grá fi ca do rio São
Fran cis co, de po si tan do suas es pe ran ças na cren ça
de que seu efe ti vo fun ci o na men to pro por ci o ne a ga -
ran tia da vida do rio. Nes te sen ti do, a ela bo ra ção do
Pla no Di re tor de Re cur sos Hí dri cos há de ser um mar -
co de fi ni ti vo nos ru mos para a ges tão da ba cia, sem
pre ju í zo de me di das ime di a tas e ur gen tes, no sen ti do
de es tan car o pro ces so de de gra da ção am bi en tal, o
que re quer tam bém, por par te do Co mi tê, ação ar ti cu -
la da com ou tros ór gãos fe de ra is e es ta du a is para
con ter a de vas ta ção flo res tal, a agres são às nas cen -
tes, a ex plo ra ção ra ci o nal dos so los e pro mo ver a re -
com po si ção das ma tas chi a res, o con tro le do des bar -
ran ca men to, o de sas so re a men to, a pe re ni za ção dos
aflu en tes do semi-ári do, en tre ou tras me di das, e pro -
vi dên ci as cor re ti vas que se tor na ram ne ces sá ri as.

É o re la tó rio.
A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na)  – Con -

ce do a pa la vra aos Se na do res caso que i ram par ti ci -
par da dis cus são.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES

(PSB-SE)  – Sra Pre si den te, ape sar do Re la tor, Se na -
dor Wal deck Orne las, eu gos ta ria de cons ta tar e re -
gis trar nes te ins tan te o meu re go zi jo di an te do tra ba -
lho edi fi can te que foi fe i to por esta Co mis são, pelo
seu Re la tor, que teve um pa pel de des ta que na pre pa -
ra ção de es tu dos, de pes qui sas e de de ba tes vi san do 
a re sol ver, em de fi ni ti vo, a ques tão mo men to sa da re -
vi ta li za ção do no São Fran cis co. O seu re la tó rio é a
pro va evi den te de que S. Exª pre pa rou-se em pro fun -
di da de para dis cu tir os as sun tos re la ci o na dos com as
ques tões do no São Fran cis co. Sa be mos que este rio
tem um pa pel de ci si vo para o de sen vol vi men to de
uma vas ta re gião en vol ven do mais de 500 mu ni cí pi os
e 15 mi lhões de pes so as. Este rio está pas san do por
sé ri as di fi cul da des, com pro ble mas de as so re a men -
to, com pro ble mas de va zão, com pro ble mas de sa ne -
a men to, os es go tos es tão sen do jo ga dos em vá ri os
mu ni cí pi os para não di zer qua se na to ta li da de dos
mu ni cí pi os ba nha dos pelo no São Fran cis co, de gra -
dan do, sem dú vi da al gu ma, as águas pre ci o sas do
nos so Ve lho Chi co, e, além do mais, o ra ci o na men to
que se ve ri fi cou no ano pas sa do de mons trou por “a”
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mais que sen do o Nor des te a re gião mais pre ju di ca -
da, o rio São Fran cis co pre ci sa so frer uma ur gen te re -
vi ta li za ção vi san do a trans for mar os es tu dos aqui re a -
li za dos por esta Co mis são em fa tos con cre tos, o Se -
na do Fe de ral apro vou, por una ni mi da de, a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção de nº 27, que tra ta da re vi -
ta li za ção do rio São Fran cis co, onde tive o pri vi lé gio
de ser o pri me i ro sig na tá rio e a Re la to ra a Se na do ra
Ma ria do Car mo, ma té ria esta apro va da por una ni mi -
da de, não só pela Co mis são de Jus ti ça como tam bém 
pelo Ple ná rio do Se na do e ago ra re cen te men te, gra -
ças ao tra ba lho da Co mis são, do Pre si den te da Co -
mis são de Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, Se na -
dor Ney Lo pes, e com a nos sa par ti ci pa ção e do Se -
na dor Wal deck Orne las, a Câ ma ra já se po si ci o nou
nes ta Co mis são apro van do a sua ad mis si bi li da de por
una ni mi da de, como me re fe ri, e esta pro pos ta des ti na 
anu al men te 0,5% dos re cur sos or ça men tá ri os da
União com vis tas à re vi ta li za ção do Ve lho Chi co e à
exe cu ção de pro je tos de de sen vol vi men to sus ten tá -
vel na re gião, como tu ris mo, pis ci cul tu ra, en fim to dos
aque les pro je tos que pos sam cri ar con di ções para
me lho rar a in fra-es tru tu ra hí dri ca do rio e o de sen vol -
vi men to eco nô mi co de to dos aque les mu ni cí pi os ba -
nha dos pelo no São Fran cis co. Por tan to, esta co mis -
são cum priu, sem dú vi da al gu ma, este pa pel pre pon -
de ran te para mos trar à na ção a ne ces si da de im pe ri o -
sa da cons tru ção de pro je tos vi san do a re vi ta li za ção
do Ve lho Chi co e no ama nhã, que es pe ro não es te ja
mu i to dis tan te, os Esta dos que lu tam pela trans po si -
ção pos sam se be ne fi ci ar com este tra ba lho que aqui
foi re a li za do mos tran do por  mais o ca mi nho cer to, o
pri me i ro ca mi nho, o pri o ri tá rio para sal var o Ve lho
Chi co é a sua re vi ta li za ção. Por isso, Se na do ra He lo í -
sa He le na, nos sa Pre si den te des ta re u nião, des ta Co -
mis são, nos so Re la tor Wal deck Orne las, que ro fe li ci -
tar V. Exªs pela for ça que es tão dan do a nos sa re gião,
à re gião ba nha da pelo no São Fran cis co, aos Esta dos 
que mais se be ne fi ci am das suas águas, in clu si ve o
que ri do Esta do de Ser gi pe, que se soma a V. Exªs na
cons tru ção des ses pro je tos que vi sam à re cu pe ra ção
to tal do ve lho Chi co. Ama nhã, em Ser gi pe, em Pró -
pria, es ta rá sen do re a li za do um gran de en con tro para 
dis cu tir es ses te mas tão im por tan tes já dis cu ti dos
pela co mis são.

Acre di to que nes te mo men to que a co mis são
ter mi na seus tra ba lhos, to dos va mos lu tar para que a
Câ ma ra dos De pu ta dos se pro nun cie em de fi ni ti vo.
Ago ra pre ci sa mos que seja for ma da a co mis são es -
pe ci al. Te mos um en con tro mar ca do, eu e o Se na dor
Wal deck Orne las, com o Pre si den te da Câ ma ra, para
que ele ace le re o an da men to des sa pro pos ta no âm -

bi to da Câ ma ra e as sim o Go ver no pos sa ob ter os re -
cur sos de que ne ces si ta para apli car em be ne fi cio do
ve lho Chi co.

Mu i to obri ga do, Sra Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – Agra -

de ço a V. Exª
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB  – MS)  – Sra

Pre si den te, Sr. Re la tor, Se na dor Wal deck Orne las, o
tra ba lho que esta co mis são está re a li zan do deve ser -
vir de se men te para um tra ba lho mais am plo, que
atin ja o pro ble ma da água no País todo. Qu a se to das
as ci da des, qua se to dos os aglo me ra dos hu ma nos
es tão lo ca li za dos nas be i ras dos rios.

O rio São Fran cis co é da mais alta im por tân cia
para o nos so País. O que está acon te cen do com ele,
em gran de es ca la, acon te ce em pe que na es ca la com
to dos os cur sos d’água do Bra sil. Te nho a im pres são
que a Agên cia Na ci o nal de Águas de ve ria ser es ti mu -
la da a apro fun dar os es tu dos a res pe i to da água no
País todo, para que a Na ção to mas se as pro vi dên ci as 
que fos sem viá ve is e prá ti cas para fa zer mos um gran -
de ar ma ze na men to de água.

Te nho pen san do mu i to, como ho mem do cam -
po, que se de sen vol vês se mos um tra ba lho de es tí mu -
lo a re pre sas de qual quer ta ma nho, pe que nas e gran -
des, fe i tas pela li vre em pre sa, por con ta pró pria, ha -
ve ría mos de dar uma con tri bu i ção mu i to gran de ao
nos so País. É fá cil fa zer pe que nas re pre sas e re ser -
var águas.

Não re si do na re gião do rio São Fran cis co, mas
pedi para fa zer par te des ta co mis são – em al guns
dias apa re ço como ti tu lar, em ou tros dias, como su -
plen te. Até não sei o que sou nela. E os com pa nhe i ros 
per gun ta ram-me:

“Mas o que você quer com o rio São Fran cis co?”
E eu dis se: “Qu e ro ter co nhe ci men to mais apro fun da -
do do pro ble ma do rio São Fran cis co. Ele é mu i to im -
por tan te para a Na ção bra si le i ra”. Não sei se se tra ta
de fa zer trans po si ção ou não. Só sei que é pre ci so um
es tu do apro fun da do e a exe cu ção pa u la ti na, mas per -
ma nen te, de me di das ca pa zes de re cu pe rar esse
gran de rio.

Pa re ce-me que os pe río dos de seca e de chu va
são cí cli cos. Pas sa mos pe río dos mu i to gran des sem
chu va e, de po is, pe río dos lon gos com mu i ta chu va.

Um dia des tes eu es ta va con tan do a uns com -
pa nhe i ros que se que i xa vam da fal ta de chu va no
nos so Esta do que quan do fo mos cri a dos, na fa zen -
da, em al guns anos cho via tan to que mi nha mãe re -
za va ter ço para pa rar de cho ver. Fa zía mos até pe ni -
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tên cia co lo can do ovo na ca be ça da tron que i ra da
man gue i ra, por que di zi am que isso fa zia pa rar de
cho ver. E ago ra es ta mos pas san do por tan ta seca.
De modo, Se na dor Orne las, que o es tu do apro fun -
da do que V. Exa está fa zen do é de gran de im por tân -
cia para o País.

Agra de ce mos a V. Exª e a nos sa Pre si dên cia.
A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – Agra -

de ço a V. Exª, Se na dor Lú dio Co e lho. Pas so a pa la vra
para a Se na do ra Ma ria do Car mo.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sra. Pre si den te, Sr. Re la tor, ape nas que ro me con -
gra tu lar com esta Co mis são da qual já fiz par te, es pe -
ci al men te com o tra ba lho do Re la tor Wal deck Orne -
las, tão bem de fi ni do aqui nes te re la tó rio fi nal, e di zer
que, mais uma vez, a si tu a ção do S. Fran cis co se tor -
na pro fun da men te pre o cu pan te prin ci pal men te para
os ri be i ri nhos, por que, como agra van te ago ra, Sra
Pre si den te, des co briu-se que o rio São Fran cis co
está se tor nan do es té ril. Então, até a so bre vi vên cia
dos ri be i ri nhos está pro fun da men te ame a ça da por -
que não en con tram o ma te ri al da sua ali men ta ção,
ali men ta ção prin ci pal e, mu i tas ve zes, úni ca.

Então, que ro fa zer vo tos aqui, jun tan do-me à
Pre si den te e ao Re la tor, de que re al men te este pro je -
to seja vi a bi li za do para evi tar mos uma ca tás tro fe sem 
ta ma nho que po de rá ocor rer no São Fran cis co.

Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – Agra -

de ço a V. Exª Con ce do a pa la vra ao Re la tor Se na dor
Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA.) – Sra
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, de se jo par ti cu lar -
men te, agra de cer a co la bo ra ção de to dos no de sen vol -
vi men to dos nos sos tra ba lhos e na atu a ção que têm
tido nes ta Casa de le al da de à ca u sa do São Fran cis co.

O Se na dor Anto nio Car los Va la da res teve a ini ci a -
ti va da apre sen ta ção da emen da cons ti tu ci o nal, algo
que não tran si ta ria nes ta Co mis são, por que, re gi men -
tal men te, tran si ta pela Co mis são de Jus ti ça. Foi uma ini -
ci a ti va me ri tó ria para cri ar uma base só li da como os tra -
ba lhos des ta co mis são re ve la ram ne ces sá rio para a ga -
ran tia de que, efe ti va men te, pos sa vir a ha ver, por que,
de fato, ain da não co me çou efe ti va men te, um pro je to de 
con ser va ção e re vi ta li za ção do no São Fran cis co. Co in -
ci den te men te, a Se na do ra Ma ria do Car mo foi a Re la to -
ra des ta emen da cons ti tu ci o nal na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção do Se na do, que, hoje, se
en con tra já na Câ ma ra dos De pu ta dos. Qu e ro pro por,
in clu si ve, que esta Co mis são, no en cer ra men to dos
seus tra ba lhos apro ve uma mo ção ao Pre si den te da

Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, so li ci -
tan do a ime di a ta ins ta la ção da Co mis são Espe ci al para
apre ci ar a emen da cons ti tu ci o nal. Isso é im por tan te
para que se co me ce a con tar os pra zos e se pos sa vir a
ter apro va do já no pri me i ro se mes tre do pró xi mo ano
esta im por tan te emen da cons ti tu ci o nal.

O Se na dor Lú dio Co e lho, que não é do São
Fran cis co, mas é um ho mem das águas, por que é um
ho mem do Pan ta nal, não im por ta se ti tu lar ou su plen -
te foi pre sen te des ta Co mis são, pre si diu até uma das
suas re u niões, as sim como a Se na do ra Ma ria do Car -
mo, o Se na dor Anto nio Car los Va la da res e o Se na dor
Pa u lo Sou to. De modo que a sua con tri bu i ção foi ex -
tre ma men te im por tan te. E pre ci so que cu i de mos das
águas que te mos, to das elas, não ape nas as do São
Fran cis co, mas des ta, em par ti cu lar, no caso des ta
Co mis são, por que é mais ge nu í no dos rios bra si le i ros 
e a mais im por tan te ba cia hi dro grá fi ca do Nor des te,
uma Re gião que to dos sa be mos afe ta da pela seca.
Mas veja-se o ab sur do: nos so País quer se dar ao
luxo, ou ao des le i xo, me lhor di zen do, de aban do nar
uma ba cia hi dro grá fi ca que é tão es tra té gi ca, tão fun -
da men tal, tão vi tal, para uma Re gião que tem 40% da
po pu la ção bra si le i ra, como é o caso do São Fran cis co 
em re la ção ao Nor des te.

Foi aqui re fe ri da a re u nião, ama nhã, em Pro piá,
que vai dis cu tir as ques tões do ba i xo São Fran cis co
re u nin do re pre sen ta ções dos Esta dos de Ser gi pe e
Ala go as, tan to dos seus go ver nos quan to da so ci e da -
de ci vil e do meio aca dê mi co.

Essa re u nião é em ble má ti ca, por que mos tra
que se co me ça efe ti va men te, ao lon go da ba cia, a to -
mar cons ciên cia dos seus pro ble mas.

No re la tó rio que aca bo de apre sen tar, des ta quei 
três áre as na ba cia do São Fran cis co que pre ci sam
de ações es pe cí fi cas e lo ca li za das de re cu pe ra ção
am bi en tal e de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Uma
de las é exa ta men te o ba i xo São Fran cis co. Essa é a
re gião mais afe ta da e a mais pro ble má ti ca hoje. A ou -
tra é o lago de So bra di nho. A cons tru ção da bar ra gem 
foi im por tan tís si ma para o País, mas as po pu la ções
que vi vem às suas mar gens pas sam por di fi cul da des
até hoje, mu i tas de las ain da sem dis por se quer de
ener gia elé tri ca, o que é um ver da de i ro pa ra do xo vis -
to que essa bar ra gem gera mu i ta ener gia para todo o
País. E a os ci la ção do ní vel das águas, já que se tra ta
de um re ser va tó rio anu al, ca u sa da nos eco nô mi cos,
so ci a is, am bi en ta is e cul tu ra is àque la re gião.

A ou tra área é exa ta men te o tre cho do alto São
Fran cis co, onde o rio nas ce, mas tam bém onde está o 
ma i or aglo me ra do ur ba no da área da ba cia, que é a
re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te, onde exis tem 
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pro ble mas de con ta mi na ção das águas por mi né ri os,
por lan ça men to de es go to em gran de quan ti da de,
par ti cu lar men te do rio das ve lhas, e as sim por di an te.

Essas são as três áre as que re que rem uma
aten ção es pe ci al no nos so rio.

Sra. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, tive a
per cep ção de que, em bo ra de fora to dos ve jam o São
Fran cis co como uma uni da de na re gião, não exis te
iden ti da de re gi o nal. Cre io que um dos pro du tos fun da -
men ta is do tra ba lho des ta Co mis são é es ti mu lar essa
iden ti da de re gi o nal, re u nin do, in clu si ve nes ta Co mis -
são, Se na do res como Lú dio Co e lho, de ou tra re gião,
mas par ti cu lar men te Se na do res da Ba hia, de Mi nas
Ge ra is, de Ala go as e de Ser gi pe, para dis cu ti rem as
ques tões e os in te res ses co muns em tor no da ba cia.

Qu e ro, par ti cu lar men te, agra de cer à Se na do ra
He lo í sa He le na, que pre si diu a gran de ma i o ria das re -
u niões des ta Co mis são e que sem pre es te ve aten ta
aos as sun tos e aos te mas que aqui fo ram tra ta dos,
ten do pres ta do uma gran de co la bo ra ção e par ti ci pa -
do ati va men te des se pro ces so. S. Exa., ago ra, com o
Go ver no ali a do, terá uma gran de opor tu ni da de de
atu ar for te men te no sen ti do de to mar con cre tas as
pro po si ções des ta Co mis são.

Mu i to obri ga do a V. Exª e a to dos os de ma is Se -
na do res.

A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – Srs.
Se na do res, an tes de en cer rar, co lo co em vo ta ção
tam bém a mo ção que foi apre sen ta da pelo Se na dor
Wal deck Orne las e com par ti lho com ela com vi gor,
so li ci tan do à Câ ma ra que es ta be le ça as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as para ga ran tir agi li da de.

Qu e ro, mais uma vez, agra de cer a to dos. Tal vez
ti ves se até a obri ga ção de ter me de di ca do mu i to
mais ao tema, tra ba lha do mais, ter par ti ci pa do mais
des ta Co mis são. Infe liz men te, o Pre si den te e o Vice -
-Pre si den te da Co mis são não pre si di ram ne nhu ma
das vin te e qua tro re u niões, cin co ad mi nis tra ti vas e
de ze no ve au diên ci as pú bli cas, mas es pe ra mos um
dia que ta re fas se jam de sig na das não ape nas àque -
les es co lhi dos com base na pro por ci o na li da de par ti -
dá ria ou na va i da de, mas àque les que efe ti va men te
se pre dis po nham a aju dar nes se tra ba lho.

Qu e ro agra de cer mu i to, es pe ci al men te aos três
Se na do res que hoje es ti ve ram aqui, Se na dor Va la da -
res, Se na dor Lú dio Co e lho e Se na do ra Ma ria do Car -
mo. E, como ala go a na, não po de ria de i xar de di zer
que ti ve mos, sem dú vi da al gu ma, a opor tu ni da de de
ter duas au diên ci as pú bli cas es pe cí fi cas so bre o ba i -
xo São Fran cis co. É uma si tu a ção ex tre ma men te di fí -
cil, es pe ci al men te a de Ala go as e de Ser gi pe. Então,

te mos a obri ga ção de agra de cer o em pe nho do Se na -
dor Wal deck Orne las e a qua li da de do tra ba lho que
re a li zou. Sa be mos que to dos so mos che i os de ta re -
fas. Infe liz men te, o Se na do aca ba tra ba lhan do ape -
nas dois dias na se ma na. Co in ci den te men te, nós três
que es ta mos aqui até que fi ca mos mu i tas quin tas e
sex tas-fe i ras tra ba lhan do tam bém, mas é uma so bre -
po si ção de ta re fas.

Como os par la men ta res que es tão aqui, o Se -
na dor Wal deck Orne las tam bém par ti ci pa de mu i tas
Co mis sões im por tan tes da Casa, mas, mes mo as -
sim, tra ba lhou com mu i ta qua li da de, mu i to em pe nho
e, sem dú vi da ne nhu ma, não ape nas nós, ala go a nos,
não ape nas nós, nor des ti nos, mas to dos nós que
ama mos tan to este País e que re mos que, mais cedo
ou mais tar de, ele seja uma Pá tria so be ra na e fra ter -
na sa be mos que isso não pode ser fe i to com ta ma -
nhas de si gual da des re gi o na is.

E te nha ab so lu ta con vic ção, Se na dor Wal deck
Orne las, de que es ta re mos jun tos rio va lo ro so e bom
com ba te para que o novo go ver no pos sa re al men te
vi a bi li zar, não ape nas como car ta de in ten ções, não
ape nas como dis cur so, mas pos sa vi a bi li zar aqui lo
que é uma ne ces si da de. Não é so nho, não é de se jo,
mas uma ne ces si da de fun da men tal para pro mo ver,
in clu si ve, Se na dor Lú dio, a di na mi za ção da eco no -
mia, a ge ra ção de em pre go e ren da para uma re gião
tão po bre, como é a Re gião Nor des te, de uma for ma
mu i to es pe ci al.

Agra de ço a pre sen ça de to dos e, mais uma vez,
que ro enal te cer o tra ba lho do Se na dor Wal deck
Orné las.

Gos ta ria ape nas de re gis trar que está apro va do
o re la tó rio. Além da mo ção, está apro va do o re la tó rio
do Se na dor Wal deck Orne las, por una ni mi da de.

Mu i to obri ga da.
Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 15h30min.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) O Re la tó -
rio Fi nal vai à pu bli ca ção.

Se rão en ca mi nha das có pi as às au to ri da des
com pe ten tes.

(*) (Re la tó rio nº 1, de 2002)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta -

mos à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Pas to re.
O SR. LUIZ PASTORE (PMDB – ES. Pro nun cia

o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se -
na do res, to dos sa be mos mu i to bem o quan to a Lei
Rou a net (nº 8.313), de 23 de de zem bro de 1991,
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pôde, na sua es sên cia, con tri bu ir para a cul tu ra de
nos so País e como tem be ne fi ci a do al guns se to res da 
nos sa so ci e da de. Con tu do, mu i tos de nós aqui pre -
sen tes sa be mos como têm sido pou cos es ses be ne fi -
ciá ri os em fun ção de al gu mas for mas da des ti na ção
dos re cur sos por ela pre vis tos.

É jus ta men te so bre a for ma como os re cur sos
são dis tri bu í dos para os se to res en car re ga dos de
pro te ger e di vul gar a cul tu ra de nos so País que que re -
mos te cer al guns co men tá ri os, pro pon do al te ra ções
que per mi tam be ne fi ci ar uma par ce la mu i to ma i or da
nos sa so ci e da de.

Nas dis po si ções pre li mi na res do Ca pí tu lo I da
Lei Rou a net, diz o 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;

Essa é a es sên cia da Lei Rou a net, Sr. Pre si den te.
Obser ve-se que a ex pres são uti li za da é a to dos, 

para que te nham ple no exer cí cio dos di re i tos cul tu ra is 
é fun da men tal. Nes sa ex pres são, como quer a Lei, in -
clu em-se to dos os mi lhões de ci da dãos bra si le i ros,
re si den tes no sul, no les te, no nor te, no oes te do Bra -
sil; in clui-se cada ci da dão bra si le i ro que vive num lu -
ga re jo, numa vila, numa ci da de; que mora numa re -
gião li to râ nea, ser ta ne ja, ur ba na ou in te ri o ra na.

Tan to que, ain da nes te Art. 1º, está es cri to:
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;

De for ma al gu ma pode pas sar des per ce bi da a
ques tão da re gi o na li za ção, da va lo ri za ção de re cur -
sos hu ma nos e con te ú dos lo ca is. Cabe cha mar a
aten ção, mais uma vez, para o uso da pa la vra re gi o -
na li za ção, para o uso da pa la vra lo ca is.

Uma sim ples con sul ta à for ma como o to tal dos
re cur sos foi mo vi men ta do pela Lei Rou a net, de 1996
a 2001, re ve la como o ter mo re gi o na li za ção é mu i to
mais em pre ga do no sen ti do de (per mi tam-me o tro ca -
di lho) “su des ti za ção”. Sim, por que do to tal de
R$1.377.197.292,00 (um bi lhão, tre zen tos e se ten ta e 
sete mi lhões, cen to e no ven ta e sete mil e du zen tos e
no ven ta e dois re a is), con for me mos tra o site do Mi -
nis té rio da Cul tu ra (), mais de um bi lhão foi des ti na do
a pro je tos do eixo Rio-São Pa u lo. To dos os ou tros
Esta dos e Ter ri tó ri os, jun tos, fi ca ram com pou co mais
de R$300 mi lhões para pa tro ci nar e di vul gar seus

pro je tos du ran te seis anos. Qual mo ti vo de tan ta dis -
cre pân cia?

Os cri té ri os uti li za dos para a des ti na ção dos in -
cen ti vos fis ca is que, por uma arit mé ti ca cru el, aca ba
be ne fi ci an do cada vez mais os mais po de ro sos,
aque les que, a ri gor, já têm o pri vi lé gio de des fru tar to -
dos os bens cul tu ra is des ta Na ção.

Só para se ter uma idéia, em 1997, úni co ano
em que o MinC di vul gou a re la ção dos 20 ma i o res
pro je tos, a si tu a ção apre sen ta da foi esta:

To tal dos pro je tos apro va dos no ano 2.869

To tal mo vi men ta do pela Lei Rou a net    R$205.000.000,00

To tal de cap ta ção dos 20 ma i o res pro je tos    R$61.200.000,00

Ou seja, fo ram des ti na dos 30% dos re cur sos
para aten der a 0,7% dos pro je tos.

O de mons tra ti vo de i xa cla ro, ain da, que os sete
Esta dos mais ri cos fi ca ram com 92% dos re cur sos,
en quan to os sete Esta dos mais po bres ti ve ram que
re par tir en tre si a ir ri só ria ci fra de 0,5% do to tal des ti -
na do a pro je tos cul tu ra is.

Que cri té ri os são en tão uti li za dos para ter mos
um pa no ra ma tão cru el? Quem é res pon sá vel pela
des ti na ção des ses re cur sos? De onde vêm es ses re -
cur sos?

Vale a pena gas tar tem po e di nhe i ro para de sen -
vol ver pro je tos cul tu ra is e ar tís ti cos a se rem sub me ti -
dos aos ór gãos da PRONAC, com pou cas ex pec ta ti -
vas de vê-los apro va dos? Vale a pena cor rer atrás
dos in cen ti vos se, dos qua tro mil pro je tos cul tu ra is
cre den ci a dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra como ap tos a 
cap tar re cur sos pela Lei Rou a net, en tre 1998 e 2001,
so men te 600 (15%) ti ve ram pa tro ci na do res?

Por ou tro lado, não é ne ces sá rio con sul tar ne -
nhum ba lan ço pu bli ca do por um gran de ban co, por
uma gran de mon ta do ra, para sa ber o sig ni fi ca do de
4% do seu Impos to de Ren da de vi do. Nem mes mo di -
zer de seu in te res se em re ver ter os 4% a quem tem di -
re i to para uma fun da ção cul tu ral que leva seu pró prio
nome. É as sim que a Lei está apli ca da hoje em dia.

Mas a “in jus ti ça” dos cri té ri os não re si de so men -
te na por cen ta gem de de du ção do im pos to de vi do.
Ela re sul ta tam bém das mu dan ças na lei que can ce -
lou a pri ma zia do pro du tor in de pen den te.

No tex to ori gi nal, o uso da Lei Rou a net era re -
ser va do, úni ca e ex clu si va men te, ao pro du tor in de -
pen den te. E o De cre to nº 1.494/95 de fi nia no art.3º,
em seu pa rá gra fo XI: “Pro du ção cul tu ral in de pen den -
te: aque la cujo pro du tor ma jo ri tá rio não seja con ces -
si o ná rio de ser vi ços de ra di o di fu são e ca bo di fu são de 
som e ima gem.” Con tu do, em 1998, um mo vi men to vi -
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san do be ne fi ci ar as TVs edu ca ti vas ge rou uma pro -
pos ta de mu dan ça, au to ri zan do o de ten tor de ser vi -
ços de ra di o di fu são a fa zer uso das leis des de que o
pro je to se ca rac te ri zas se como “cul tu ral-edu ca ti vo e
pos su ís se in dis cu tí vel ca rá ter não-co mer ci al”. Des ne -
ces sá rio se tor na di zer que, a par tir des ta mo di fi ca -
ção, qual quer emis so ra de rá dio ou te le vi são co mer ci -
al pas sou a ter ha bi li ta ção le gal para cap tar re cur sos
in cen ti va dos no mer ca do para seus pro du tos “cul tu ra -
is, edu ca ti vos e não-co mer ci a is”, abrin do uma con -
cor rên cia de si gual e des le al com o pro du tor in de pen -
den te. Na prá ti ca, uma emis so ra de te le vi são co mer -
ci al ela bo ra um pro je to de uma mi nis sé rie que tem por 
tema uma obra li te rá ria bra si le i ra, gra ças à la cu na de -
i xa da pela lei, ven de as in ser ções para seus pa tro ci -
na do res di re tos – lo jas de ele tro do més ti cos, com pa -
nhi as de cer ve ja, em pre sas de cos mé ti cos – e re ce be 
os di re i tos que o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul -
tu ra – PRONAC – lhe con ce de. Em bom por tu guês:
re ce be duas ve zes pela mes ma obra.

O tex to ori gi nal tam bém pre via que ins ti tu tos e
fun da ções só po de ri am re ce ber os im pos tos dos gru -
pos em pre sa ri a is que as cri a ram se ob ti ves sem o en -
qua dra men to de uti li da de pú bli ca, ten do, para tan to,
de apre sen tar cur rí cu lo con sis ten te de pro je tos de in -
te res se so ci al, o qual, na tu ral men te, le va va al guns
anos para ser for ma do. Mas tam bém esta exi gên cia
foi re vo ga da e hoje uma ins ti tu i ção que seja cri a da
por um gru po em pre sa ri al pode re ce ber, já no dia se -
guin te da sua cri a ção, in de pen den te men te de seu
cur rí cu lo, os im pos tos das or ga ni za ções a ela vin cu la -
das sem nun ca ter re a li za do qual quer pro je to de in te -
res se pú bli co. Tal re vo ga ção, como não po de ria de i -
xar de ser, aca bou por mul ti pli car a cri a ção de ins ti tu -
tos e fun da ções.

Na ver da de, os li mi tes de des ti na ção, as mu dan -
ças na lei can ce lan do a pri ma zia do pro du tor in de -
pen den te e a re vo ga ção da ne ces si da de de en qua -
dra men to como en ti da de de uti li da de pú bli ca su fo ca -
ram a pos si bi li da de de pe que nos pro je tos cul tu ra is
se rem aten di dos pela Lei hoje em vi gor. O pro du tor
cul tu ral in de pen den te, aque le que não é di re ta men te
be ne fi ci a do pe los im pos tos das gran des cor po ra -
ções, en fren ta ain da a des van ta jo sa con cor rên cia do
Esta do cap ta dor. 

Em al gu mas re giões, o Po der Pú bli co che ga a
ser o úni co agen te a con se guir cap tar re cur sos atra -
vés das leis de apo io à cul tu ra, o que não de i xa de ser
con tra di tó rio. Ao mes mo tem po em que ge ren cia e fis -
ca li za todo o pro ces so, tem nas leis de apo io à cul tu ra
uma fon te com ple men tar de re cur sos. Some-se a isso 
ain da o fato de es ses re cur sos se rem dis tri bu í dos,

mu i tas ve zes, por fun da ções que são, ao mes mo tem -
po, in cen ti va do ras e be ne fi ciá ri as, a pon to de a pró -
pria di ri gen te da fun da ção Itaú Cul tu ral, Milú Vi le la,
em ma té ria pu bli ca da na Car ta Ca pi tal, em 15 de
maio de 2002, afir mar que “é amo ral usar a Lei Rou a -
net e não ofe re cer um re tor no di re to para as es co las
pú bli cas, por exem plo. É pre ci so mu dar a lei. Todo ci -
da dão tem di re i tos e de ve res. Um dos de ve res de
quem usa a Lei Rou a net é dar algo em tro ca”. Isto vin -
do de uma pre si den te de uma fun da ção.

Re al men te, “é pre ci so mu dar a lei”. E é esta ne -
ces si da de que nos traz aqui hoje. Não po de mos ace i -
tar que so men te gran des cor po ra ções, que gran des
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, que gran des es ta ta is se jam
be ne fi ciá ri as da lei, que so men te a elas seja per mi ti -
do de du zir per cen tu al do Impos to de Ren da para pa -
tro ci nar gran des pro je tos cul tu ra is.

Sr. Pre si den te, pri me i ra men te pre ci sa mos re ver
a re gra bá si ca dos in cen ti vos à cul tu ra. Por que so -
men te são con si de ra dos des pe sa ope ra ci o nal, para
fins de apu ra ção do Impos to de Ren da, os va lo res
des ti na dos a pro je tos cul tu ra is de pes so as ju rí di cas
tri bu ta das pelo lu cro real? Por que so men te em pre -
sas tri bu ta das pelo lu cro real po dem se be ne fi ci ar dos 
in cen ti vos fis ca is da Lei Rou a net, ob ser va do o li mi te
de 4%? Essa é uma per gun ta que se faz. 

 Faz-se ne ces sá rio, an tes de mais nada, res pe i -
tar a lei, prin ci pal men te o seu Art.1º. 

To dos os bra si le i ros, sem ex ce ção, de vem ser
be ne fi ciá ri os de pro je tos cul tu ra is e ar tís ti cos, qual -
quer que seja a sua mo da li da de: mú si ca, te a tro, dan -
ça, li te ra tu ra, cir co, ar tes plás ti cas, ar tes grá fi cas, fol -
clo re, ar te sa na to e ou tras. De po is faz-se ne ces sá rio
re ver as al te ra ções que o tex to ori gi nal foi so fren do
des de sua cri a ção, des vir tu an do seu sen ti do, prin ci -
pal men te no que diz res pe i to ao li mi te de des ti na ção,
ao can ce la men to da pri ma zia do pro du tor in de pen -
den te – que su fo cou a pos si bi li da de de pe que nos pro -
je tos cul tu ra is se rem aten di dos pela Lei hoje em vi gor
–, à re vo ga ção da ne ces si da de de en qua dra men to
como en ti da de de uti li da de pú bli ca, à pos si bi li da de de 
o Esta do ser um agen te cap ta dor.

De for ma al gu ma so mos con tra a exis tên cia de
pro je tos de gran de por te, ape nas por se rem de gran -
de por te. Ter, por exem plo, em qual quer ca pi tal do
país, um te a tro de pa drão in ter na ci o nal, que na tu ral -
men te pos sui cus tos de cons tru ção e ma nu ten ção
ele va dos, ao con trá rio do que pos sa pa re cer, não é
eli tis ta, é de mo cra ti zan te, na me di da em que pro pi cia
ao ci da dão co mum aces so ao me lhor da pro du ção in -
ter na ci o nal. Mas es ses gran des em pre en di men tos
pre ci sam tam bém con vi ver com ma ni fes ta ções cul tu -
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ra is de ba ir ro, com o pe que no ar te são do Nor des te do 
Bra sil e de ou tros rin cões do País.

Pre ci sa mos cri ar dis po si ções le ga is para vi a bi li -
zar tam bém os pe que nos em pre en di men tos, pro mo -
ven do o pro du tor in de pen den te. Pre ci sa mos ado tar li -
mi tes pro gres si vos, de acor do com o fa tu ra men to das
em pre sas, para que o pa no ra ma co me ce a se mo di fi -
car. Gran des ban cos, mon ta do ras de au to mó ve is
con ti nu a ri am com os li mi tes atu a is, mas um dis tri bu i -
dor de be bi das de ba ir ro ou uma fá bri ca de fa ri nha no
in te ri or do País, por exem plo, po de ri am ter o li mi te au -
men ta do para que pu des sem cap tar, des sa ma ne i ra,
tam bém nos seus pro je tos cul tu ra is, dos seus lu ga -
res, dos seus rin cões. Des ta for ma, às 1.200 em pre -
sas que hoje par ti ci pam do mar ke ting cul tu ral in cen -
ti va do po de ri am so mar-se cer ca de 5.000 no vas em -
pre sas se usa dos li mi tes es ca lo na dos, quin tu pli can -
do o uni ver so de pa tro ci na do res po ten ci a is e afrou -
xan do o cer co às gran des or ga ni za ções. Nas em pre -
sas me no res, o pro du tor cul tu ral do mes mo ba ir ro po -
de ria ter aces so di re to ao pro pri e tá rio sem mu i ta com -
pli ca ção, o que se ria du pla men te de mo cra ti zan te por -
que per mi ti ria que tam bém este em pre sá rio pu des se
par ti ci par do mar ke ting cul tu ral bra si le i ro.

O efe i to des cen tra li za dor se ria ime di a to, pul ve ri -
zan do as ver bas nas ca pi ta is e no in te ri or do País. Tudo
isso sem ti rar um cen ta vo a mais dos co fres pú bli cos, já
que a le gis la ção – além do li mi te in di vi du al da em pre sa
pa tro ci na do ra – dis põe de um li mi te de con jun to, um
teto anu al que não pode ser ul tra pas sa do.

Para evi tar dis tor ções é pre ci so im pe dir que as
fun da ções cri a das por ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e pres -
tem bem aten ção nes se pon to, ve nham ge rir os fun -
dos des ti na dos ao fo men to da cul tu ra, já que são ori -
un dos do Go ver no – que de i xa de re ce ber os 4% do
im pos to que lhe é de vi do –, para que se jam apli ca dos
em pro je tos cul tu ra is. Pelo mes mo prin cí pio, os pro je -
tos cul tu ra is com in cen ti vo do Go ver no de vem ser
apre ci a dos e fis ca li za dos por uma co mis são cul tu ral
for ma da por ar tis tas, edu ca do res e ou tros re pre sen -
tan tes da cul tu ra na ci o nal, evi tan do a “par ce ria di re ci -
o na da” en tre a em pre sa e o agen te cul tu ral.

Sr. Pre si den te, faz-se ne ces sá rio, ain da, pen sar
na vi a bi li da de de es ten der os per cen tu a is de de du ti bi -
li da de, pre ser van do-se o mon tan te da re nún cia fis cal. 
Assim, o Go ver no terá uma mes ma ar re ca da ção e os
pro je tos cul tu ra is, um in cen ti vo mais de mo crá ti co e
pul ve ri za do. Alte ran do-se a for ma de de du ção, uma
ma i or par te das pe que nas e mé di as em pre sas po de -
rá uti li zar-se da Lei Rou a net, e pa tro cí ni os de pe que -
nos even tos cul tu ra is sur gi rão. Em ou tras pa la vras, há 
ne ces si da de de se uti li zar a re nún cia fis cal de for ma

mais efi caz, para que a lei seja be né fi ca a to dos. E é
por essa ra zão que faço este pro nun ci a men to.

Tra mi ta no Se na do Fe de ral pro je to de lei de mi -
nha au to ria, que visa a de mo cra ti zar e pul ve ri zar os
in cen ti vos pro mo vi dos pela Lei Rou a net, e, com toda
cer te za, meus Pa res, sen si bi li za dos com a ca u sa,
qual seja, da de mo cra ti za ção cul tu ral, es ta rão en ga -
ja dos e de fen den do esta ban de i ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
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, faço
este pro nun ci a men to em ra zão de que no dia 1º de ja -
ne i ro com ple ta 53 anos de exis tên cia uma das ins ti tu i -
ções mais im por tan tes des te País no que tan ge à fi -
lan tro pia. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
per mi ta-me in ter rom pê-lo ape nas para pror ro gar por
dez mi nu tos a pre sen te ses são a fim de que V. Exª
pos sa con clu ir o seu dis cur so.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª. 

Esta en ti da de, que re pu to uma das mais im por -
tan tes no cam po da fi lan tro pia, da as sis tên cia so ci al,
é a Le gião da Boa Von ta de.

A Le gião da Boa Von ta de é uma or ga ni za ção
sem fi na li da de lu cra ti va, re co nhe ci da in ter na ci o nal -
men te pelo seu tra ba lho fi lan tró pi co, de edu ca ção e
de pro mo ção so ci al, fun da da em 1º de ja ne i ro de
1950, por Alzi ro Za rur. Tem hoje, como Di re tor-Pre si -
den te, o jor na lis ta, ra di a lis ta, es cri tor e com po si tor
José de Pa i va Net to.

Pres tan do anu al men te mi lhões de aten di men -
tos aos ex tra tos mais ca ren tes da po pu la ção, a Le -
gião da Boa Von ta de pos sui cen te nas de se ções de
pres ta ção de ser vi ços e di ver sos pro gra mas so ci o e -
du ca ci o na is no Bra sil.

É a pri me i ra or ga ni za ção ge nu i na men te bra si le i -
ra, re co nhe ci da em ca rá ter ofi ci al pela Orga ni za ção das 
Na ções Uni das  – ONU. A LBV tem par ti ci pa ção no
Con se lho So ci al e Eco nô mi co das Na ções Uni das, com 
sta tus no grau de con sul ti vo ge ral, o que lhe dá o di re i to 
de par ti ci par de to das as re u niões des se Con se lho.

A Le gião da Boa Von ta de, obra de so li da ri e da de 
uni ver sal, tem como lema Edu ca ção e Cul tu ra, Ali -
men ta ção, Sa ú de e Tra ba lho com Espi ri tu a li da de e
exer ce as suas ati vi da des pres tan do ser vi ços so ci a is
gra tu i tos, per ma nen tes e sem qual quer dis cri mi na -
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ção, por meio do de sen vol vi men to de pro gra mas e
pro je tos vol ta dos à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fân cia,
à ado les cên cia e à ter ce i ra ida de, res ga tan do a dig ni -
da de, os va lo res mo ra is e es pi ri tu a is das po pu la ções
que vi vem em ris co so ci al.

Para a exe cu ção des ses ser vi ços, a LBV man -
tém: la res para cri an ças e ido sos, cen tros co mu ni tá ri -
os e edu ca ci o na is, es co las de edu ca ção in fan til e de
en si no fun da men tal e mé dio, com uma pro pos ta edu -
ca ci o nal ino va do ra, a Pe da go gia do Ci da dão Ecu mê -
ni co, vi san do a cons tru ção da cri a tu ra li vre, ten do
como fun da men to o amor, a de di ca ção, o ca ri nho e a
aten ção  – prin cí pi os fun da men ta is para uma cons -
ciên cia vol ta da à edu ca ção para a paz. Entre os pro -
gra mas ofe re ci dos pela LBV, em des ta que a Ron da
da Ca ri da de, que há qua tro dé ca das res ga ta a
auto-es ti ma, a in te gra ção e a ci da da nia en tre as co -
mu ni da des be ne fi ci a das.

Ou tro des ta que das obras da Le gião da Boa
Von ta de e que eno bre ce o seu tra ba lho é o Tem plo da
Boa Von ta de. Sím bo lo do Ecu me nis mo Irres tri to, foi
ina u gu ra do em 21 de ou tu bro de 1989, aqui em Bra sí -
lia, ca pi tal do País, e tor nou-se, em pou co tem po, o
mo nu men to mais vi si ta do da ca pi tal bra si le i ra, re ce -
ben do anu al men te cer ca de um mi lhão de pe re gri nos, 
se gun do da dos da Ade tur (Agên cia de De sen vol vi -
men to do Tu ris mo) no Dis tri to Fe de ral. Isso sig ni fi ca
uma res pos ta de su ces so ao Ecu me nis mo Irres tri to
pra ti ca do pela Insti tu i ção.

Mo ti vos não fal tam, por tan to, Sr. Pre si den te,
para ex pli car a cres cen te pe re gri na ção ao Tem plo da
Boa Von ta de. Des de o iní cio do pro je to, a pro pos ta
era trans for mar o Tem plo num pon to de en con tro da
Espi ri tu a li da de Su pe ri or, a qual deve bri lhar na Cul tu -
ra, na Arte, na Fi lo so fia, na Po lí ti ca, na Eco no mia, na
Ciên cia, no Espor te, na Eco lo gia, na Me di ci na Espi ri -
tu al, en fim, em to das as áre as do co nhe ci men to hu -
ma no. Por isso, o Tem plo da Boa Von ta de já se trans -
for mou em pa ra da obri ga tó ria para as pes so as do
mun do in te i ro que es tão à pro cu ra de equi lí brio, de
paz in te ri or e de con fra ter ni za ção. Um ro te i ro ide al
para quem está ca mi nhan do em di re ção ao ver da de i -
ro Re nas ci men to Espi ri tu al.

Ao lado do Tem plo da Boa Von ta de, foi edi fi ca do 
o Par la men to Mun di al da Fra ter ni da de Ecu mê ni ca – o 
Par la mun di, da Le gião da Boa Von ta de –, um fó rum
de de ba tes des ti na do a con fra ter ni zar to das as cri a tu -
ras e ins ti tu i ções do Bra sil e do mun do que tra ba lham
pela va lo ri za ção do Ser Hu ma no e de seu Espí ri to
eter no.

Eis aí um pe que no re su mo da his tó ria, pro fí cua
de re a li za ções, de uma Insti tu i ção que hon ra o nos so

País, ao mo bi li zar pes so as – na mais au tên ti ca so li da -
ri e da de in ter clas ses – com o ob je ti vo de pro mo ver a
in clu são so ci al de for ma sus ten ta da, agin do sem pre
de modo in te gra do com os mo vi men tos mais ati vos
do ter ce i ro se tor e co la bo ran do com as me lho res ini ci -
a ti vas dos de ma is se to res da so ci e da de.

Sa u da mos, por tan to, Sr. Pre si den te, essa gran -
di o sa Insti tu i ção que tan to eno bre ce nos so Bra sil, a
Le gião da Boa Von ta de, LBV, e seu lí der ma i or, José
de Pa i va Net to, por seus 53 anos de fun da ção a se -
rem co me mo ra dos no pró xi mo dia 1º de ja ne i ro, dia
mun di al da Con fra ter ni za ção dos Po vos. E, ao en cer -
rar nos so pro nun ci a men to, ci ta mos aqui o cân ti co dos 
an jos no nas ci men to de Je sus, re gis tra do nos San tos
Evan ge lhos: “Gló ria a Deus nas al tu ras e paz na Ter ra 
aos ho mens e mu lhe res da Boa Von ta de de Deus”.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sras e Srs. 

Se na do res, abro uma ex ce ção ao Se na dor Ney Su as -
su na, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para uma 
co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, eu ape nas gos ta ria de di -
zer que esta será uma se ma na de mu i to tra ba lho,
quan do vo ta re mos o Orça men to-Ge ral da União.
Ama nhã, Sr. Pre si den te, es ta re mos nes ta Casa fa -
zen do a sa ba ti na do in di ca do à Pre si dên cia do Ban co
Cen tral. Assim co me ça a se a for mar um Go ver no
che io de es pe ran ça. Apos ta mos que as es co lhas se -
rão as mais acer ta das por que o Bra sil, nes te mun do
glo ba li za do, não pode de ma ne i ra ne nhu ma per der
tem po nem er rar. Espe ro que ama nhã saia des ta Casa,
já apro va do, o nome do Pre si den te do Ban co Cen tral e
que pos sa mos ter, nos mer ca dos fi nan ce i ros na ci o nal e
in ter na ci o nal, os pri me i ros si na is de tran qüi li da de, de
trans fe rên cia de po der sem tra u mas.

O Bra sil está dan do um exem plo, e to dos nós
es ta mos nos es for çan do para cum prir o nos so pa pel
seja PFL, PMDB, seja PT ou qual quer dos Par ti dos
nas Ca sas es ta mos im bu í dos da res pon sa bi li da de
que com pe te a cada um de nós.

Pedi a pa la vra exa ta men te para fa zer este re gis -
tro por que, com cer te za, todo o Bra sil es ta rá ob ser -
van do o Con gres so nes ta se ma na e apos tan do que
cum pri re mos o nos so de ver com o ma i or su ces so
pos sí vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá e Fran ce li no

Pe re i ra en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli -
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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, como sa be -
mos, a in dus tri a li za ção bra si le i ra foi tar dia, em cer ta
me di da de vi do ao re a ci o na ris mo dos po de ro sos se to -
res fun diá ri os, que, equi vo ca da men te, viam na pre va -
lên cia das ati vi da des agrí co las a me lhor ver ten te para 
o de sen vol vi men to na ci o nal, o que ga ran ti ria, ain da, a 
ma nu ten ção de seu pró prio sta tus quo. Des se modo, 
o mo de lo in dus tri al que en fim ado ta mos, cal ca do na
subs ti tu i ção das im por ta ções, so men te co me çou a fin -
car as ba ses ne ces sá ri as para a mo der ni za ção eco nô -
mi ca do País quan do já es tá va mos pres tes a in gres sar
na se gun da me ta de do sé cu lo pas sa do, no trân si to
dos anos 40 para os 50. Então, a Re pú bli ca Ve lha já
era efe ti va men te pas sa do e, ven ci do o tra u má ti co fim
do Go ver no Var gas, pre pa rá va mo-nos para ina u gu rar 
a fase de sen vol vi men tis ta dos anos JK. 

Con tu do, des de os pri me i ros mo men tos des se
lon go, mas ine vi tá vel pro ces so de pas sa gem da eco -
no mia cen tra da no se tor pri má rio, cuja ên fa se está na
agro pe cuá ria, para a eta pa se guin te, a se cun dá ria,
que tem como base a in dús tria vol ta da para a mon ta -
gem, ex tra ção e trans for ma ção de ma té ria-pri ma, o
Bra sil teve a van ta gem de con tar com o de ci si vo apo io 
do Se nai – Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Indus -
tri al. O Se nai, que, no cor ren te ano, ce le bra o seu se -
xa gé si mo ani ver sá rio, tem um por ta-fó lio de ser vi ços
da mais alta re le vân cia para o País. Para que se te nha
uma rá pi da idéia do sig ni fi ca do da edu ca ção in dus tri al
no Bra sil, re gis tro que, em seis dé ca das de atu a ção, o
Se nai con ta bi li zou qua se 33 mi lhões de ma trí cu las. É
um nú me ro ver da de i ra men te ex cep ci o nal e de mons tra 
a im por tân cia e os re sul ta dos con cre tos de um tra ba -
lho con sis ten te do em pre sa ri a do bra si le i ro.

Há al gu mas se ma nas, o pre si den te da Con fe de -
ra ção Na ci o nal da Indús tria e do Con se lho Na ci o nal
do Se nai, Dr. Fer nan do Be zer ra, teve a gen ti le za de
fa zer che gar ao meu Ga bi ne te o Re la tó rio Anu al do
Sis te ma Se nai de 2001. Tra ta-se de um do cu men to
mu i to bem ela bo ra do, que en cer ra em suas qua se se -
ten ta pá gi nas, de alto pa drão grá fi co e edi to ri al, o
con jun to de ações de sen vol vi das ao lon go do ano
pas sa do. 

Em uma vi são pa no râ mi ca do do cu men to,
pode-se di zer que, além, é cla ro, de con ta bi li zar os
nú me ros, os re sul ta dos anu a is e suas im pli ca ções,
den tro do que se con ven ci o nou no mi nar nos dias atu -
a is de ba lan ço so ci al, o Re la tó rio do Se nai apre sen -

ta uma sé rie de bem ar ti cu la dos tex tos que nos con -
du zem a uma pro du ti va re fle xão. São con tem pla das,
por exem plo, aná li ses re tros pec ti vas, e mes mo pros -
pec ti vas, do con tex to in dus tri al na ci o nal con tem po râ -
neo e de seus inú me ros de sa fi os. Ali es tão, igual men -
te, abor da gens da edu ca ção para o tra ba lho, com o
con ce i to de or ga ni za ções in te li gen tes, isto é, pro du to -
ras de co nhe ci men to; a ló gi ca da in clu são so ci al pela
edu ca ção; bem como a ação do Se nai com seus par -
ce i ros na ci o na is e in ter na ci o na is. Por fim, mas não
me nos im por tan te, são apre sen ta dos os no vos pro je -
tos e os pro ces sos em an da men to.

Na tu ral men te, em um dis cur so des ta na tu re za,
não será pos sí vel – e se quer co gi to – re pro du zir a to -
ta li da de das ações de sen vol vi das pelo Se nai no úl ti -
mo exer cí cio. Mas que ro fi xar-me em al gu mas ati vi da -
des de ma i or im pac to so ci al e que, de vi do ao seu ca -
rá ter, são re pre sen ta ti vas de todo o con jun to de ini ci a -
ti vas do Se nai.

Foi no ano de 2001 que co me çou a tor nar-se re a -
li da de o con ce i to de aper fe i ço a men to con tí nuo, um
pro je to que in cor po ra me to do lo gi as fle xí ve is de en si no
e de cer ti fi ca ção com base em com pe tên ci as, e que já
ga ran tiu a ca pa ci ta ção de cen te nas de pro fis si o na is.
Fo ram tam bém lan ça das duas uni ver si da des cor po ra -
ti vas – ins ti tu i ções nas ci das na Amé ri ca do Nor te há
meio sé cu lo – e que, nos úl ti mos anos, vêm ex pe ri -
men tan do uma sa u dá vel ex pan são no Bra sil. Nes sa li -
nha, San ta Ca ta ri na ga nhou a Uni ver si da de do Sis te -
ma Fi esc (Fe de ra ção das Indús tri as de San ta Ca ta ri -
na) e o Ce a rá, a Uni ver si da de Cor po ra ti va dos Ali men -
tos. Ain da no cam po da edu ca ção su pe ri or, o Acre viu
nas cer o pri me i ro MBA do Esta do, e o Se nai/Go iás es -
tre ou seu pri me i ro cur so de mes tra do em Ges tão da
Qu a li da de To tal, em par ce ria com a Uni camp.

Na edu ca ção a dis tân cia tam bém se ve ri fi cou
uma evo lu ção sig ni fi ca ti va em 2001: no pe río do, fo -
ram aten di dos mais de 7.500 for ma do res. Re sul ta do
sig ni fi ca ti vo tam bém foi con se gui do após a im plan ta -
ção da Rede Na ci o nal de Agen tes de Co mér cio Exte -
ri or, com a ca pa ci ta ção de 150 no vos Agen tes de Co -
mér cio Exte ri or, 90 for ma do res e 1.470 em pre sá ri os
de em pre sas de pe que no por te.

Um even to de gran de im por tân cia e vi si bi li da de,
re a li za do pela pri me i ra vez no ano pas sa do, foi a
Olim pía da do Co nhe ci men to, que para o Se nai sig ni fi -
ca “o co ro a men to da lon ga tra je tó ria de con quis tas
dos Tor ne i os de For ma ção Pro fis si o nal, as su min do o
pa pel de re fe rên cia para a qua li da de do en si no ofe re -
ci do”. Os re sul ta dos da com pe ti ção pu de ram ser vis -
tos de per to por um pú bli co de mais de 43 mil pes so -
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as, en tre au to ri da des bra si le i ras, de le ga dos in ter na ci -
o na is, em pre sá ri os, ci en tis tas e ci da dãos.

O re la tó rio re gis tra tam bém o for ta le ci men to da
base tec no ló gi ca como uma ou tra ver ten te que me re -
ceu des ta que es pe ci al no úl ti mo exer cí cio. E isso, a
par tir da cri a ção de in cu ba do ras tec no ló gi cas e de la -
bo ra tó ri os, bem como da con ti nu i da de do pro ces so
de atu a li za ção re gu lar dos cen tros de tec no lo gi as do
Se nai, que trans fe rem be ne fí ci os para em pre sas de
to dos os por tes.

Cons ci en te de que o meio am bi en te e sua pro te -
ção po dem ser ali a dos da pro du ti vi da de e da com pe -
ti ti vi da de in dus tri al, o Se nai, em to das as suas ações,
pro cu ra le var em con ta a con ser va ção am bi en tal e os
im pac tos da ati vi da de in dus tri al. O Pro gra ma Se nai
de Qu a li da de Ambi en tal, re a li za do jun to com duas
agên ci as es tran ge i ras e as Na ções Uni das, for ne ce
às in dús tri as bra si le i ras ori en ta ção para que suas tec -
no lo gi as se tor nem mais lim pas e se gu ras.

Já o Pro gra ma de Ações Mó ve is (PAM), tam bém
de no mi na do de “a es co la por tá til”, con sis te em uma
das mais avan ça das tec no lo gi as so ci a is ado ta das pelo 
Se nai, na me di da em que dá mo bi li da de às ações de
edu ca ção pro fis si o nal e de as sis tên cia téc ni ca e tec -
no ló gi ca. O Pro gra ma al can çou, em 2001, cen te nas de 
co mu ni da des de sas sis ti das e aten deu a mais de 21 mil 
bra si le i ros, em 22 Esta dos da fe de ra ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go à
aten ção de V. Exªs um ou tro dado da ação do Se nai,
du ran te o ano de 2001. Tra ta-se de uma ini ci a ti va de -
sen vol vi da em par ce ria com o Mi nis té rio do Tra ba lho
e Empre go. Den tro do Pla no Na ci o nal de Qu a li fi ca ção 
do Tra ba lha dor (Plan for), uti li zan do re cur sos do Fun -
do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, o Se nai atu ou na ca pa -
ci ta ção de mais de 100 mil pes so as.

Fi nal men te, re gis tro que em meu Esta do, Ro ra i -
ma, fo ram qua li fi ca dos e re qua li fi ca dos per to de dois
mil tra ba lha do res. Além dis so, cer ca de 270 jo vens
em si tu a ção de ris co so ci al tor na ram-se alvo de
ações es pe cí fi cas e um to tal de 60 alu nos fo ram cer ti -
fi ca dos den tro do pro je to Ser vi ço So ci al Vo lun tá rio.

O gran de de sa fio que a in dús tria bra si le i ra en -
fren ta nes te com ple xo e al ta men te com pe ti ti vo mun -
do con tem po râ neo é pre ci sa men te a sua pró pria re -
es tru tu ra ção. Como res pos ta a esse de sa fio, o Se nai
tem de mons tra do agi li da de e com pe tên cia, o que re -
ve la uma per fe i ta sin to nia com as ne ces si da des do
se tor, ali a da a uma vi são es tra té gi ca ar ro ja da. 

Hoje, mais do que on tem, o pro ces so pro du ti vo
tem uma de pen dên cia di re ta da dis se mi na ção da in -
for ma ção e do com par ti lha men to do co nhe ci men to.

Exa ta men te por isso, o tra ba lho de sen vol vi do pelo
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Indus tri al as su me 
sig ni fi ca do e im por tân cia so ci al. Sem dú vi da, um País 
do ta do de uma ins ti tu i ção como o Se nai deve pres ti -
giá-la e for ta le cê-la, pois, as sim agin do, ga ran te qua li -
da de ao ca pi tal mais im por tan te de uma na ção: o ca -
pi tal hu ma no. 

Pro mo ver a for ma ção con ti nu a da de pro fis si o -
na is sig ni fi ca dar con se qüên cia prá ti ca aos ide a is de
mo bi li da de so ci al e qua li da de de vida. So men te as -
sim é pos sí vel pro por ci o nar ao Bra sil e aos bra si le i ros 
um fu tu ro mais prós pe ro, equi li bra do e jus to. Nes se
sen ti do, a ação do Se nai tem sido mo de lar.

Mu i to obri ga do.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive a hon ra e o
pra zer de as sis tir, no mês pas sa do, à so le ni da de de
pos se do pro fes sor Alo í zio Gon za ga de Andra de Ara -
ú jo no car go de Di re tor da Fa cul da de de Di re i to da
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, a es co la onde
es tu dei e vim a me for mar e tam bém a par ti ci par de
ar ro ja da mi li tân cia es tu dan til.

Foi uma épo ca sem pre do mi na da pela vo ca ção
e a in sub mis são re pu bli ca nas de seus mes tres e alu -
nos, des bra va do res da res ta u ra ção de mo crá ti ca, vi si -
o ná ri os do ca mi nho ine vi tá vel, no sen ti do da vo ca ção
mi ne i ra da li ber da de. Tem pos de po is, no iní cio da dé -
ca da de 60, Alo í zio era alu no da Fa cul da de, na apa i -
xo nan te Belo Ho ri zon te. Estu dou Di re i to e veio a se
tor nar pro fes sor e di re tor, me re cen do a ad mi ra ção e o 
res pe i to de to dos nós.

Re que i ro des de logo ma ni fes ta ção de apla u so
ao ilus tre pro fes sor Alo í zio Gon za ga de Andra de Ara -
ú jo, no en se jo de sua as cen são, pela se gun da vez, ao 
im por tan te car go .

Na oca sião de sua pos se, pre sen tes tan tos ami -
gos, pro fe ri as pa la vras que, a se guir, re pro du zo para que 
pas sem a cons tar dos Ana is do Se na do da Re pú bli ca:

“A mim me cou be essa idéia de que bra de pro to -
co lo. Não te nho o pri vi lé gio de in te grar os qua dros des -
ta Fa cul da de, a que es tou, en tre tan to, pro fun da men te
li ga do des de os tem pos em que fui seu alu no e pre si -
den te dos seus di re tó ri os aca dê mi cos. Qu e brar pro to -
co lo não é bem pró prio para Se na do res e há mu i to,
não me lem bro de fazê-lo. Mas hoje es tou aqui não
como Se na dor, mas como ami go, des ses ami gos de
Alo í zio Gon za ga de Andra de Ara ú jo, que só quem é
sabe o que sig ni fi ca sê-lo, na le al da de, no es ti lo sin ce -
ro, no pro pó si to que se põe qua se como de cla ra ção de 
ami gos para sem pre. Qu e bro hoje o pro to co lo, como
se fos se pró prio fazê-lo, não o fi zes se é que não pe ga -
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ria bem. Toda per ti nên cia que peço é a que me per mi te 
di zer a ele a fi gu ra in crí vel que é, des sas que de tão ím -
pa res com elas que re mos fa zer par para vi ver toda
uma vida jun tos, as sis tin do aos mo men tos, que se per -
ce bem, que se sen tem e que se co men tam. A pa la vra,
a per cep ção e o sen ti men to en tre nós sem pre me re ce -
ram um to que de re ci pro ci da de in con fun dí vel.

Per mi ta-me, des de logo, esta casa de Afon so
Pena, aqui na Pra ça Afon so Ari nos, que eu, por al guns
ins tan tes, pos sa fa lar do pas sa do  – que vive ba ten do à 
nos sa por ta. Falo da me mó ria viva, que per ma ne ce co -
nos co, nos gra ves, do í dos e bons tem pos de Mi nas e
de suas ci da des. Umas per ma ne cem be las e pe que -
nas. Ou tras, com ás pe ras dis so nân ci as, na ex pres são
da po e ti sa Hen ri que ta Lis boa, trans for mam-se em me -
tró po les, nos tor men to sos e apres sa dos tem pos de
hoje. Não há como não re cor dar con vi vên ci as an ti gas,
em ci da des, ca sas ou ruas tran qüi las em nos sa apa i -
xo nan te Belo Ho ri zon te e, tam bém,  – este é o ins tan te
de ma i or emo ção – da nos sa pe que na e bela ci da de
de Co im bra, do nos so con ví vio ali per to, nas cer ca ni as
de Vi ço sa, no co ra ção da Mata Mi ne i ra, onde nas ceu
meu ami go Alo í zio Gon za ga de Andra de Ara ú jo. Con -
vi vên ci as an ti gas, em ruas e pra ças tran qüi las, que
ain da, lá e cá, são as mes mas, em bo ra já se jam, qua -
se to das, com ple ta men te ou tras.

Nada me lhor do que o ca mi nho de vol ta. A emo -
ção da vol ta amo ro sa às nos sas Co im bra e Belo Ho ri -
zon te, a lem bran ça que não se apa ga, o abra ço ami -
go, o con ví vio hu ma no que re sis te às in tem pé ri es e
nos con ce de, pela in fi ni tu de do fu tu ro, o dom do re co -
me ço. Nada mais co mo ven te, nes ta so le ne e cons pí -
cua re u nião, do que a nos sa vol ta amo ro sa ao co ra -
ção dos pri me i ros tem pos em Co im bra, sem pre acon -
che gan te, e em Belo Ho ri zon te, a nova Ca pi tal. Nos -
sos des ti nos eram ar ri ma dos pelo re no me des ta Fa -
cul da de, sem pre do mi na da pela vo ca ção e a in sub -
mis são re pu bli ca nas de seus mes tres e alu nos, des -
bra va do res da res ta u ra ção de mo crá ti ca, vi si o ná ri os
do ca mi nho ine vi tá vel, no sen ti do da vo ca ção mi ne i ra
da li ber da de.

A re cor da ção in dor mi da do an ti go pré dio des ta
Fa cul da de: “Era – como já se dis se – uma bela cons -
tru ção, ge nu í na ar qui te tu ra de Belo Ho ri zon te do iní -
cio do sé cu lo, que aca bou de mo li da como se ve lha ria
fos se, an tes mes mo que ve lha se tor nas se.” A le i tu ra
de Belo Ho ri zon te pas sou por Lord Brant – as sim cha -
má va mos o sa u do so di re tor des ta Fa cul da de, Fran -
cis co Brant  – e por sua fi lha, uma jo vem es guia, de
olhos azu is, bo ni ta e va i do sa, Ida lés cia Brant. Pas sou
pelo nos so sa u do so be del, Sa mu el Ca e ta no, e, no
mes mo con ví vio, pe los nos sos pro fes so res Alber to
De o da to Maia Bar re to, de Ciên cia das Fi nan ças; João 
Fran zen de Lima, de Di re i to Ci vil; Orlan do de Ma ga -
lhães Car va lho, de Te o ria Ge ral do Esta do; João Eu -

ná pio Bor ges, de Di re i to Co mer ci al; Amíl car de Cas -
tro, de Di re i to Inter na ci o nal, e tan tos ou tros que de i -
xa ram re cor da ções in con fun dí ve is. A le i tu ra das dis -
pu tas me mo rá ve is em que se trans for ma ram as pro -
vas dos ca te drá ti cos, como a do pro fes sor Pe dro Ale i -
xo, de Di re i to Pe nal.

Co nhe ci Alo í zio me ni no, mas já jo vi al men te ma -
du ro. Alo í zio é des sas al mas que vêm ao mun do para
que ele fi que me lhor, onde o tem de pas sa gem. Fi lho
de Dona Inês e Seu José, da aco lhe do ra Co im bra.
Con to, para quem não sabe, que Mi nas tem des sas
chi que sas, fos se crer al guém aqui que es tou fa lan do
da Co im bra de Por tu gal. Pois Alo í zio pro je tou Co im -
bra para além da que las fron te i ras que fa zem o as fal to
e a es tra da de fer ro, e aque la ci da de zi nha hoje, nes te
fi lho di le to tem sua per so na li da de mais ilus tre.

E foi Alo í zio que me apre sen tou aque la Co im -
bra, nos idos dos bons car na va is. Seu José e Dona
Inês mo ra vam à Pra ça Arthur Ber nar des, s/n – sem
nú me ro até hoje, por que bas ta di zer que é a casa que
o mun do todo pos to por lá os co nhe ce – ao lado da
Igre ja Ma triz, que a fé cons tru í ra imen sa. Para se al -
çar até o so bra do, numa es ca da in fin da, de de gra us
ma gre los, des sas que não con vêm aos mo ços du ran -
te os car na va is. Hoje cre io que era pro po si ta da men te
co lo ca da. Para des cer, a adre na li na nos agu ça va
para as sur pre sas da no i te; para su bir, a res pon sa bi li -
da de nos sa ra va dos ex ces sos da ju ven tu de. No tér -
reo da re si dên cia, a Loja São José Ltda., de Seu
José, sem li mi tes, fos se a sim pa tia do an fi trião, ven -
den do ale gria e mais: da agu lha das cos tu re i ras ao
ca i xão dos ve ló ri os. Inter ca lan do mo ra da e co mér cio,
em todo seu der re dor, pe que nas sa ca das onde sen -
tá va mos de bru ça dos para as sis tir a vida pas sar lá
em ba i xo. Fi cá va mos por lá ho ras de car na val, nos
em bri a gan do de be bi das e ale gria, fler tan do a be le za
e de co ran do os mi nu tos para que eles, hoje, pu des -
sem ser tex tos des ta me mó ria ne ces sá ria.

Não po de ria ou tro ser o des ti no, se não este que
hoje põe Alo í zio aqui, aque le que es te ve no colo des -
ta Dona Inês, ali mes mo sen ta da, nes te au di tó rio,
ilus tre e or gu lho sa, em seu si lên cio de mãe, tal vez re -
mo en do as lem bran ças da que le me ni no pe que no,
que dava tra ba lho. Ela ti nha de co lo cá-lo so bre as ca i -
xas de pa pe lão en quan to se dava aos afa ze res do -
més ti cos e à cos tu ra e di zer-lhe para não se me xer
que o tom bo era cer to. Do brem-se to das as pe da go gi -
as, que Dona Inês cri ou sete fi lhos ho mens e os fez
to dos ho mens, pois não, na ex ten são que o subs tan ti -
vo me re ce ter. Alo í zio, que foi acó li to de mis sa e to cou
o sino na Ca te dral de Co im bra às duas ho ras da ma -
dru ga da cren do fos sem seis, quan do o peso da res -
pon sa bi li da de so bre o me ni no o des per tou so nâm bu -
lo an tes da hora. Alo í zio, do Co lé gio Vi ço sa, do Tiro

26404 Terça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezem bro de 2002

DEZEMBRO 2002346    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de Gu er ra, do Co lé gio Dom Hel vé cio, em Pon te Nova, 
da ad mis são em Nova Fri bur go. Alo í zio, que ca val ga -
va com Seu Ieco, o avô, com toda a pom pa de neto
mais ve lho. O neto a quem se im pôs, já ad vo ga do,
ten tar do avô a dis tri bu i ção mais jus ta do pa tri mô nio
da fa mí lia, ca ben do a ele, ain da, vê-la de sar mo ni -
zar-se na que les tem pos, em bo ra seja o tem po mes -
mo que te nha vin do para amo le cer os co ra ções e pre -
en cher os flan cos que a vida abre so bre a pele, com
can du ra, para que os ve lhos se olhem com ter nu ra, os 
ir mãos se aben ço em e os pa ren tes se or gu lhem de
sua as cen dên cia. To dos os tios e os pri mos sa bem do 
va lor ines ti má vel de Alo í zio.

O pai que ria que Alo í zio fos se para o Rio de Ja -
ne i ro, para ser mé di co. Co lo cou-o no ôni bus para o
Rio. Alo í zio, no meio do ca mi nho, sal tou e to mou o
ôni bus de Belo Ho ri zon te. Foi, sem dú vi da, o pri me i ro
ato de de so be diên cia ci vil, de in su bor di na ção, e, nes -
sa en vol ven te Belo Ho ri zon te, es tu dou Di re i to nes ta
Fa cul da de e dela se tor nou pro fes sor e di re tor.

Alo í zio, fi lho de José Lo pes Va len te Fi lho, dele a
va len tia e o cor po mi ú do, que faz do gran de ho mem
aque le que tem pre sen ça. Su ce deu-o mu i to cedo, tor -
nan do-se Alo í zio, fi lho mais ve lho, o úni co for ma do,
com pa nhe i ro de Dona Inês, ori en ta dor dos seis ir -
mãos que lhe se gui am: Anchi e ta, Tar cí sio, Ge ral do,
Jú lio, João Cân cio e Pa u lo Ro ber to, en tão com onze
anos. Por isso, ces sem to dos os ci ú mes, por que Alo í -
zio ha ve rá sem pre de ser o do ci nho de coco de Dona
Inês. Não é as sim que a mãe o cha ma, Aló? Mu i to
obri ga do, Dona Inês, pelo ami go e por to dos os car na -
va is que pas sa mos jun tos na que la ca pi tal da sim pli ci -
da de e da paz.

Casa-se Alo í zio com Mar le ne, a bela Dona Mar -
le ne, sem pre tão ele gan te e fiel. Mar le ne, por quem
se apa i xo na ra des de cri an ça, de cas ti go no pá tio do
Dom Hel vé cio, guim ba de ci gar ro à boca e La rous se
so bre os bra ços es ti ca dos, ao vê-la che gar com o pai
e o ir mão. Logo, Alo í zio deu je i to de as sis tir o Pa dre à
mis sa no co lé gio das fre i ras, fa zen do Mar le ne ru bo ri -
zar a face so bre a pa te na du ran te a co mu nhão. Uni -
ram-se onze anos mais tar de, quan do a bela Mar le ne, 
des de esse dia per di da por aque le me ni no, que dou
ante a pro mes sa fe i ta em acrós ti co que pre di zia que
“da fe li ci da de o ar fan te alen to, só sen ti ria Alo í zio se a
fi zes se fe liz.” Fê-la. Por tan to, fe liz meu ami go Alo í zio.

Ti ve ram Ma ria Inês, em ho me na gem a Dona
Inês e Dona Inês, mãe e so gra; Alo í zio Jú ni or, em ho -
me na gem a si; Mar ce lo, por ca u sa do cu nha do que ri -
do e Ra quel, por que toda Ra quel é ami ga de Ine si nha 
e que ria ela que a ir mã zi nha tal se tor nas se. São. Pe -
los me ni nos, teve Sa moa, Pupi, Sula, Ba ga ia, as cha -
ves en go li das por aves truz, ni nha das in fi ni tas, ga li -
nhas d’Angola, gar ni zés... Foi Pa pai Noel, es cre veu

car tões e as si nou pelo ve lhi nho, na dou em água fria,
que ele de tes ta. Escon deu ovos de Pás coa, bus cou e
le vou dis tân ci as in fin das, que eram aque las quan do
até ali as es tra das eram mão úni ca sem acos ta men to
e as li ga ções, in te rur ba nas. Espe rou-os ado les cen tes 
em fes tas e na es qui na para que se sen tis sem in de -
pen den tes. Fi cou à por ta do cur so de in glês e do Mi -
nas Tê nis anos de vida.

Mo ra ram em aper ta men to, de po is em apar ta -
men to e em casa lin da com pra da na roça mais chi que 
de Belo Ho ri zon te. Roça, em BH, hoje cha ma-se con -
do mí nio fe cha do. O Ser ra Del Rey não nem era ter ri -
tó rio na ci o nal quan do Alo í zio lá apor tou, aos trin ta
anos, Mar le ne com vin te e cin co, os três pri me i ros
com eles, en con tran do toda a Ale ma nha ins ta la da no
me lhor lu gar da ter ra. Então, ele mo veu ação po pu lar
so zi nho, pre ser vou as áre as ver des, tor nou-as per -
ma nen tes, mo bi li zou o Insti tu to Esta du al de Flo res -
tas, so freu com a ins ta la ção da luz elé tri ca, que só
sou be apa gar es tre las.

Ago ra, Alo í zio é avô. E se ale gra com a pre sen -
ça de Jo nas, de Esther e Ma ri a na. E eles se ale gram
com a pre sen ça dele. Aque la do vovô en gra ça do,
qua se lú di co, se jam, por exem plo, as es tó ri as do bar -
ri nho e de sua in fân cia e as mú si cas Mané, Pe dro e
Izé, da mula pre ta com sete par mos de ar tu ra e da Ve -
lha Tra qui na.

Alo í zio ad vo ga do, con se lhe i ro da OAB, pro fes -
sor da Ca tó li ca, da Fa cul da de de Di re i to de Ita ú na,
des ta Fa cul da de de Di re i to da UFMG. A Casa de
Afon so Pena, ago ra é tam bém a Casa de Alo í zio
Andra de, afi nal hoje per fa zem duas ges tões dele
como di re tor da Ve tus ta, uma como vice-di re tor. Alo í -
zio co nhe ce os me an dros des ta Fa cul da de como nin -
guém. Sob sua di re ção, esta Casa ga nhou no vos
ares, nova fa cha da, nova bi bli o te ca, lan cho ne te, nova
ex pres são no con tex to aca dê mi co, ci en tí fi co, es ta du -
al e na ci o nal. Co nhe ço a for ma como o Pro fes sor Alo -
í zio atua. Tra ba lha mos jun tos quan do fui Go ver na dor
de Mi nas, sen do ele Che fe da Asses so ria Téc ni -
co-Con sul ti va de meu Go ver no, sem pre a meu lado,
ati vo, sur pre en den te, di nâ mi co, in te li gen te, lú ci do,
con tri bu in do para a ma i or di men são do Go ver no de
Mi nas. Alo í zio é um ho mem exem plar, im pres si o nan -
te, e quan to mais o vejo mais me im pres si o no com
ele. Em mim me fi cam im pres sas toda a for ça e a can -
du ra de seu olhar que, ao mes mo tem po, en tre gam o
co ra ção gen til e o ca rá ter ili ba do. Não é à-toa que o
pro fes sor Dou tor Alo í zio Gon za ga de Andra de Ara ú jo
hou ve ra de fen di do tese de dou to ra do em Fi lo so fia do
Di re i to. A ca pa ci da de de sua cons tru ção in te lec tu al o
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co lo ca en tre os ho mens de gran de in te li gên cia e cul -
tu ra de nos sa Mi nas Ge ra is.

Afi nal, se nho res, aqui, em nos sa Casa, a Casa
do Di re i to, não po de ria de i xar de fa lar da ori gem e do
des ti no das leis. O Di re i to é o san gue des ta Fa cul da -
de, que im pul si o na o seu des ti no, os seus mes tres, os 
seus alu nos, o seu fas cí nio pela car re i ra pro fis si o nal,
a mais im por tan te e abran gen te nes te país. Nin guém
me lhor do que Mil ton Cam pos para ex pres sar este
sen ti men to: “As leis só se rão boas se re fle ti rem os
sen ti men tos obs cu ros e as ten dên ci as di fu sas que ja -
zem nas ca ma das pro fun das onde se si tua o co ra ção
dos ho mens. É aí que flo res cem os lí ri os, sím bo los
evan gé li cos da sin ge le za e da na tu ra li da de.” “Cres cei
como os lí ri os”  – man da-nos o Ser mão da Mon ta nha.
E diz um po e ma de Car los Drum mond de Andra de:
“As leis não bas tam; os lí ri os não nas cem da Lei”. Mas 
con cluo que nas cem da ter ra, a qual, no seu sig ni fi ca -
do com ple xo e pro fun do, é a re a li da de, que gera os lí -
ri os e cria as leis.”

Caro Alo í zio, Di re tor e meu ami go, toda a ho me -
na gem lhe pres to em nome de sua fa mí lia, de seus
ami gos, de seus es cu de i ros e ad mi ra do res, de to dos
aque les com quem vi mos con vi ven do es tre i ta men te
por es ses anos to dos. Toda a hon ra e toda a gló ria por 
seus fe i tos, suas qua li da des e qua li fi ca ções, por tudo
quan to lhe cons trói o ho mem que é, pelo seu hu ma -
nis mo, sin ta-se pres ti gi a do. 

Alo í zio, jo vem pro fes sor e di re tor des ta casa,
aqui en vol vi do por seus fa mi li a res que vi e ram de Co -
im bra e ou tros mun dos, de seus alu nos e co le gas,
seus mes tres, que emol du ram a his tó ria e o des ti no
da Casa de Afon so Pena. Você per ten ce à ge ra ção
dos ho mens re tos. 

Meus pa ra béns.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 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 DA CÂMARA Nº 106, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 723, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 106, de 2002 (nº 6.295/2002, na Casa de
ori gem), que al te ra a re da ção do art. 84 do De cre -
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de

Pro ces so Pe nal. (Prer ro ga ti va de foro em ra zão do
exer cí cio de fun ção pú bli ca), ten do

Pa re ce res sob nºs 1.312 e 1.313, de 2002, em
subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, 1º pro -
nun ci a men to (so bre o Pro je to), fa vo rá vel; 2º pro nun ci -
a men to (so bre a Emen da nº 1, de Ple ná rio), con trá rio.

 – 2 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002

(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 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.

 – 3 – 

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 38, DE 2000

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 38, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que dá nova re da ção ao § 2º do art. 55 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para exi gir voto os ten si vo no
caso de per da de man da to de De pu ta do e Se na dor
nas hi pó te ses dos in ci sos I, II e VI do ca put do mes mo 
ar ti go, ten do

Pa re cer sob nº 1.437, 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
José Edu ar do Du tra, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen -
da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com voto,
ven ci do, sem se pa ra do, do Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Dou
por en cer ra da a 4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da
51ª Le gis la tu ra.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 55 
mi nu tos.) 
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DEZEMBRO 2002386    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26445
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26446 Terça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezem bro de 2002

DEZEMBRO 2002388    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



De zem bro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 17 26447
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26448 Terça-fe i ra 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezem bro de 2002

DEZEMBRO 2002390    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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DEZEMBRO 2002392    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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DEZEMBRO 2002394    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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DEZEMBRO 2002396    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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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 
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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 
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